


هذه و انأ هذه ، ديج ئراق نوكت نأ كيلع بجي ، رهام بتاك نوكتل

ةءارقلا وحن يفغش إلن ةبتاك تحبصأ و ةئراق تنك ، يقيرط ةيادب



زواجتت مل يتلا .. قوراف ميرم ..انأ.. ةباتكلا يف دهزأ ينلعج

ودق ةريغصلا ةصقلا هذه مكل مدقأ .. دعب رشع سداسلا اهرمع

ةديدع ألماي ماد ريكفت و بعت و دهج نم كلمأ ام لك اهيف تعضو ..

و يراكفا ذخأب حومسم ريغف اذه لثم ئيش ةباتك لهسلا نم سيل

يف األلم دقف دق نم لك ىلإ ةصقلا هذه مدقأ .. رخآ مسإ ىلإ اهبسن

كيلع .. ىفتخإ دق قحلا نإب ًاموي سحأ نم لك ىلإ .. قحلا روهظ

ةصقلا هذه ةءارقب

.

هاشخن انك ام ًاصخش حبصُن نأ ىلإ ماقتن اال حور انعفدت ًانايحأ "

اهيف ىري ًامتح ةياهن ظملا لكلو .. لعف در لعف لكل ، انتايح لا وط

هتوسق و هملظ ىدم

؟ ةلمجلا هذه ةياورلا ثادحأ انل رسفُتس فيك ىرُت ايف



األلو لصفلا ، سطسغأ 11':'

ةضماغ فورظ يف نارهز مصاع ريهشلا لا األمع لجر لتقم ""

لا االصت ةحئ ال يف مقر لوأ تبلطو ةعرسب يكذلا اهفتاه تكسمأ ..

درلا اهاتأ ىتح تاعاس اهنأك راظتن اال يناوث ترم .

؟؟ نيف تنإ مدآ ، -ولآ

اي ميان ! ينعي نيف نوكه ؟؟ نيف تنإ يليلوقت رجفلا ايب يلصتتب -

ةعاس حاترا تقدص ام ميان ميرم

تام مصاع -.

؟؟ هيإ يلوقتب : همدصب مثقلا تاظحلل تمصو هناكم نم ضفتنإ



؟؟ ىتمإ ادو يازإ

وها يمادق حاًال ايديم لا يشوسلا ىلع لزان هسل ربخلا -..

ديكا يتقولد ايب اولصتيه ديكا ال، مانا يلبوتكم شم -انا

فوشت حورتو موقت مهملا يتقولد اد كالكم مهم شم -

لصحيب يللا .

مياق يتخاي ديكا -.

ينلتاق لوضفلا انا ناشع ديدج يف ول ايب لصتا -.

هلوأ نم نياب موي وه يحور يمان يحور -.

نر ىتح هسب مال لدبي نأ داك امو هشارف نم ماق مث فتاهلا قلغأ

قيضب باجأف ىرخأ ةرم هفتاه

حاًال ياجو مدنف اي ربخلا تفوش ةويأ .-ولآ..

بتكم يف ةيحضلا لتُق .. ةميرجلا حرسم ىلإ لخد قئاقد ةدع دعب

يذلا سدسملا هبناجبو هئامد يف قراغ هودجو ، ةصاخلا هتكرش



كرتي ،مل ئيش لك اودقفت .. تامصبلا رثأ هيلع نم حوسمم هب لتُق

ةياغلل رهامو ّيكذ هنأ ودبي ، هءارو رثأ يأ لتاقلا ..

صاخش األ دحأ همامأ و ةطرشلا رقم يف ّيطرشلا مدآ سلج .

هفرعت يللا يكحإ -.

ةجاح ةحير انيمش .. اهلك ةكرشلا يف نر راذن اإل سرج -األلو

يف ناكم لك يف يرجنب انك اياعم يللا األنم لكو ..انأ قرحتتب

مامت ةجاح لك نا اندكأتإ .. لصحيب يللا هيا فوشن ةكرشلا

ب لوفقم ناك بابلا لخدن انلواح ، هيب مصاع بتكم ريغ شلضافم

يللا قارو يزاال ةمهملا تافلملا لك انيقل انلخدو هانرسك .. حاتفملا

مهيف ةكسام رانلا و بتكملا رخأ يف ةموك يف ةعمجتم بتكملا يف

صلا خ ةجاح يا مهنم شاقبتم ابيرقت .

؟ نيف ناك مصاع -و

هديا ططاح بتكملا يسرك ىلع دعاقو دوجوم ناك هيب مصاع -

تيم هانيقل هكسمن انلواح ناخدلا نم قونخم هانركتفا اهيلع ميانو

حياسو تاصاصر 3 يلا وحب بورضم .. ناخدلا نم شم سب ًايلعف



لصح يللا ..اد سيلوبلا و فاعس اإل انبلط همد.. يف .

؟ اهتقو ماك تناك هعاسلا -

صنو 2 يلا وح -

؟؟ ىتم إل ىتما نم ةكرشلا ديعاوم -

ليلب 10 هعاسلا .. لغشلا أدبيب حبصلا 8 هعاسلا حتفتب ةكرشلا -

مهتويب يف نيميان اهيف يللا لك نوكيب .

؟ ىتما يجييب مصاع -

هنا هفرعا يللا سب ةمظتنم شم ديعاوم يف يجييب هيب مصاع -

هيب ميرك كالمعم صلخيب ام دعب 11 هعاسلا يلا وح يشميب ًامياد .

؟ نيم ميرك -

هل قيدص برقا -.

؟ ةثداحلا ةعاس دوجوم ناك ميرك -

اهنم جرخ وال ةكرشلا لخد بيرغ دح يأ شيفم -ال

سب .. دكأتم ..انا



؟ هيإ سب -

قيلا صلا خ تضفتا ةكرشلا ام دعب 12 هعاسلا ايب لصتا هيب مصاع -

بتكملا ايلع شلخدتم .

يا شفرعتم تنإ بط : ماهفتسإب فدرا مث هيبجاح نيب ام مدآ دقع

؟؟ لغشلا عبت وا ةيصخش ةجاح ؟!يا هتايح نع ةجاح

،و هدنع قيدص زعا هنا هيب ميرك هفرعا يللا لك أل، ةحارصب -

هفرعا يللا سب اد زوجتم شم بزعا ناك ..وهنا هتخا مناه ةدياع .

دوجوم ناك دح ألنيا ةبقارملا تحت كطحن نيرطضم انحإ بط -

ةيضقلا كفنو األةلد عمجن فرعن ام دحل هب، هبتشم ثداحلا ةعاس .

سلجو رخآ طباض هدعب نم ىتأ مث طابضلا دحأ عم سراحلا جرخ

ئاقًال مدآ مامأ

؟ هيإ يف -

عبرو 12 هعاسلا دحل ةلا غش تاريماكلا ، اهلك تاريماكلا انعجار -..

يف دوجوم دح هيف شناكم ،وعفًال تفقو اهلك تاريماكلا هدك دعب

سارحلا نم ةعبرا و مصاع إال ةكرشلا .



؟؟ رحتنُم تام نوكي نكمي شم -

عف وه ،ول اهبيسي وا تاريماكلا لفقي همهيه شناكم رحتنم تام -ول

صا ، سدسملا ىلع نم تامصبلا حسمي فرعيه شناكم هسفن لتق ًال

..و توصلل متاك سدسملا نا نامك ظح ،وال هاعم قرفيه شناكم ال

ال وا عمسيه دح هاعم قرفيه شم ، ةيساسا شم ةجاح وضرب يد

انا ةجاح يف سب .. هسفن لتق هنا ربتعنه ،ادول تيم هدك هدك وه

اهمهاف شم

يه؟ هيا -

هاوج بتكملا نا ةبيرغلا ؟؟ هيل ةقورحم بتكملا يف يللا قارو -اال

لتاقلا ناشع لتقتا هنا انربتعا ول انحا ..ف لبهلا ب سولف

لتقتا مصاع نا هدك ىنعم .. هينج شتصقنم سولفلا .. قرسي زياع

اهليق ال شم يد قرولا ةياكح ةبرغتسم انا يللا .. ةقرسلا ريغ فدهل

حضاو ريسفت .

؟؟ سب سارحلا ريغ دهاش يأ شيفم -وه

ال كلا سفن قاولا مهلكو ةعبر اال سارحلا ريغ دوجوم دح هيف شناكم -



ماك نامك قيقحتلل نيبولطم هبحاصو هتخا ، ةيافك شم اد سب ما

انوفرشيه هعاس .

؟ نيف ةثجلا -

ةحرشملا يف -.

هيلع ملكتتب اهلك سانلا و ةديدج ةكرش حتاف هسل ناك هنا بيرغلا -،

؟ هلتق هئادعا نم دحاو نوكي ةلوقعم

هسل فوشنه هسل ، فورعم شم اد لك -.

هدك ةجاح ماك ايارو ناشع موقه انأ بط -.

بيط -.

قيضب ..در يولخلا مدآ فتاه توص ردص ىتح طباضلا رداغ نإ ام

؟ معن : فأفأتي وهو

هيإ ةيضقلا رابخا ، ليمج اي كيلع هللا معن -

يد يتنب ،اي دفرتا ينيلخت االامل ةرم يف يتكسته شم تنإ -



يمهفا اقب كلا هلوقا شعفنيم ةنهملا رارسأ .

ةيماحم انأ نإ يازإ كعنقأ ثمالً، ةمحل عايب ينأك اياعم ملكتتب تنا -

؟؟ اياضق يف ققحبو

ناشع اإلنذ كلا طع دح وال ةيضقلا شيتكسمم هسل كنإ شيسنتم -

رحتنم شم لوتقم تام هنا مهملا ، هدك يلوقت .

ينات هيإ و ميظع -..

رودنب هسل انحاو لتاق يف نا هانعم يد،اد ريغ همهم ةجاح شيفم -

هيلع .

ةبعص ول اهلحه كدعوا ةقيرط بيأ يد ةيضقلا ينلخدت لواح -.

سب ِتنإ يمان يحور هللا ءاش .-نإ

ريتك لغش يدنع انأ هيإ مانأ -.

؟ ماك ةعاسلا يه -

صنو 9-.

مانأ يلبوتكم شم اًًلعف ينإ رهاظلا ، ةضيب ةليل ،اي ضيبا ربخ .-اي



.-سالم

هدحو شيعي مزالهئ، نيب ئفُكلا طابُضلا رثكأ نم ، ديمحلا دبع مدآ

واأل ىلو يهاأل ، ةميمحلا هتلوفط ةقيدص " ميرم " ىوس هل سيل

ملف ، مدآ بلق يف ميرم ةناكم ذخأي نا دحا عيطتسي ،ال ةريخ

هتيبصعو هخارص تلمحت ، ميرم هتلمحت امك قولخم سنج هلمحتي

تاقو األ دشأ يف ، ةملظملا هتايح تارتف يف هتلمحت ، ةطرفملا

الم كلا ناملعتي اناك نأ ذنم ًاعم ، ةبعصلا .

لقع تاذ ةاتف " يبرعلا قوراف ميرم " ةيماحملا يهف ، ميرم امأ

نأ ىلإ ديدشلا اهلوضف اهعفد ، ةدشب و اهلمع يف ةرهام ، يرقبع

هموهفم ريغلا و ةضماغلا لتقلا مئارج لوح ةءارقلا ةريثك نوكت ،

ديدعلا لح عيطتست ميرم تناك ، اهمظعُم لّحت نا تعاطتسإ ىتح

كلذ يف اهدعاس دقو ةطرشلا عم اهلمع ىلإ ىدأ امم لتقلا مئارج نم

نا تعاطتسا املا طل يذلا اهقيدص ، ميرم كلمت ام زعأ وه مدآ ، مدآ

اهتايح يف هدوجول ةحارلا ب رعشت ، هعم اهتقادص يف اهتداعس دجت ،



اهتدلا و توم دعبف ، اهبسكي نأ عاطتسا يذلا ديحولا و وهاأللو

تاونس ثالث ذنم اهدلا و ةافو مث نمو ، اهرمع نم ةعباسلا يف يهو

ةبعصلا ةيسفنلا اهتلا ح نم ميرم جرخُي نا مدآ ريغ دحأ عطتسي .،مل

************************************

وه نمو ؟؟ نارهز مصاع لتقم ةيضق لحل ميرم لخدتتس فيك ىرُت

؟؟ ساس نماأل مصاع لتُق املو ؟؟ مصاع لتاق

*********************************

يناثلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

ةطرشلا رقم يف ..

،مل ةداعسب ههجو يف مستبت هبتكم ىلإ ميرم لوخدب مدآ ئجوف



هلجا نم تتا دق ام ملعي ديكأتلا ب وهف اهدوجو ببس مدآ نمخي .

ا نوفيلتلا ىلع هعاس نم كبياس نوكا ةلوقعم ، ةبيهر ةعرس كدنع -

؟ تقولد يمادق ِكيق ال

لخدتا ينم بلط و ينملك ماعلا بئانلا : رخفب تفدرأ مث تمستبإ

مكعبتته اهلكشو هعكلكم ألاهن ًاروف ةيضقلا .يف

اي ةفراع لا: قو هتريغص ىلإ رخفب رظني بأ ةماستبإب اهل رظن

نم يقبت ِتردق ، ًادج كنم طوسبم يد ةظحللا دحل ،انا ةمويرم

يف هيإ رصم ،ال رصم يف لتقلا ثداوحو ميارجلا نيققحم رهشأ

طوسبم ، كئاكذ نعو كنع ملكتيب هلك قرشلا ، هلك يبرعلا نطولا

كنا مغرب ةيضق يأ يف كلخدت بلطتب ةطرشلا نإ ةيافك دجب ِكيب

يتايحت ، رتكا شم سب ةيماحم .

ىلع تنا اد، ولحلا الم كلا سب هيإ :اد لوقت يهو اهتماستبإ تعسو

ًادج اد االمس بحب ينإ فراع ناشع ةمويرم اي يلوقتب لوط

هداصق فعضبو .

ةمويرم -.



اقب ةيافك -

قرط توص اعمس امدنع امهتاكحض تتفخ مث ًايوس نانث اإل اكحض

قراطلا لوخدب مدآ حمسف بابلا

لا بقتس لال نيزهاجو اولصو ةدياع و ميرك .. اشاب مدآ -.

هدك قياقد رشع نامك ميرك لبق ةدياع لخد ، ميظع -.

كرمأ تحت -.

شتيرقم هسل انأ مدآ : ةلئاق ميرم تفته ىتح مدآ جرخ نإ ام

؟ ةدياع بوجتسه يازإ اهنع تامولعم يأ يدنع وال ةيضقلا

وها ملقو ةقرو يدخ ، تقولد ةجاح لك كلوقه انا شيقلقتم -ال

يال يبتكاو .

اهل مدآ هلوقي ام لجست تذخأو اهديب ملقلا تكسمأ

ةثداحلا ةعاس ًامامت لا معلا نم ةيضاف تناك ةكرشلا ةجاح لوا -

مصاعو 10 هعاسلا اوشميب لا معلا و سب سارحلا ريغ هيف شناكم

عبرو 12 هعاسلا اهلك تلفقتإ ةبقارملا تاريماك نيدعبو ..12 يشميب



ةقيرح يف نإ ساسأ ىلع نر راذن اإل سرج صنو 2 هعاسلا ،،

يللا تادنتسملا و قارو اال لكو مها ، مصاع بتكم يف تناك ةقيرحلا

ب3 لوتقم تام مصاع هدك بنج ىلع ةموك يف اهلك تقرحتا هيف

ىلع ةمصب يأ شيفم . يللم 9 توصلل متاك سدسمو تاصاصر

صلا خ ةجاح يا وا بتكملا وا بابلا ةركوا وا سدسملا .

نيف مصاع ةثج -!

همسج يف ةجاح شولمعم هسل سب سيوك هوللحيب ةحرشملا يف -،

اإلنذاأللو مهليدن .امل

مصاع ةثج فوشا والمز ةكرشلا حورا المز ،انا ولح -

األلو ميرك و ةدياع بوجتسن سب مامت -.

ىلع رهظي ، مصاع تخا ةدياع هعمو لوصلا لخد قئاقد ةدع دعب

مل اهعومد نأ ىتح ديدشلا نزحلا و بوحشلا تام وعال راثأ اههجو

دعب فجت

كلضف نم مناه ةدياع ئاقالً: اهل هثيدح هجو مث هسلجم نم مدآ ماق



تامولعم ةيوش كنم دخان نيجاتحم يدعقأ .

ءودهب ميرمل ةلباقملا ةهجلا يف تسلجو اهسأرب تأموا .

تقطن مث اهلفس عأالاهأل نم اهقمرت تاظحل ةدع ميرم اهيلإ ترظن

اهعقوتي مدآ نكي مل ةملكب .

؟؟ ةنس ماك كدنع كترضح -

34: تباجأ مث ةشهدب اهيلإ ةدياع ترظن

؟ ةجوزتم -

ةقلطُم -أل،

؟ ِكوخا والعم كدحول ةشياع -

يدحول -.

؟ مصاع لغش نع ةجاح يأ يفرعت -

هبتكم ةريتركسو هلا معأ ةريدم تنك .-انأ

تلمكأ مث هلوقت ام تنّود و تاظحل ميرم تتكس



وه دح ، هيلع دقاح دح ؟؟ هلغش يف ودع يأ هل ناك مصاع بط -

؟ هاعم خالف ىلع

هدنع مهم ناك و ًادج فيضن ناك هلغش همحري هللا مصاع سكعلا -الب

هنع يلأستو كاليم نم يدكأتت نكمم ، ةسيوك نوكت هتعمُس .

؟ مصاعل دح برقأ نيم -

ميرك و .-انأ

؟ مصاع يف ةجاح لمع شنوكيم هنإ هدكأتمو ميرك يف ةقثاو -

.-أل

؟ هيإ دأ ناك مصاع نس -

ةنس 39-.

عال يف لخد والال؟ ريتك باحص هل ناك مصاع له يليلوقت نكمم -

؟؟ هدك لبق بح .ةق

ةظفاحم نم لقنتم اًمياد ناك مصاع ألن نيليلق اوناك هباحص -

تناك يهف مصاع تاق علال ةبسنلا ،بو هلغش فورظ ببسب ةيناتلل



تلشف اهلكو ةددعتم .

؟ مهنم ةدحاو يأ يفرعت -

هبحاص ميرك تخأ ىقبت يد ، ةدغر اهمسإ سب ةدحاو ريغ شفرعم -

نكل ، نلعلا يف تناك يللا ةديحولا يه مهتق عال نا هفرعا يللا و

نيدوجوم مهنإ سب درجم ةجاح مهنع لوقيب شناكم اًمياد مصاع

رسلا يف تناك تاق ال علا ةيبلغأو .

مهنأ هل لوقت يهف ، ًاديج اهانعم ملعي ةرظن مدآ ىلإ ميرم ترظن

قيقحتلل ةدغر ءاعدتسإ مهيلع بجي .

كربصي انبر ، هلل ءاقبلا : تلا مثق ةدياع ىلإ اهرظن تداعأ .

لوصلا عم بتكملا نم تجرخ مث اهسأرب ىرخ األ تأموأ .

إلهي ِتلصو !-اه

نم رغصأ اهلكش اهل، ةحاترم شم وانأ هدك تلخد ام لوأ يه -

امل نيدعبو طيعتب ةلخاد تناك يه ةجاح ينات ةجاح لوأ يد اهنس

نا هدك ىنعم ! ةيوش ايل تصبو طايع تفقو ةأجف اهنس نع اهتلأس

زكرته شتناكم طيعتب عفًال اهنإ انضرتفإ ول ألاهن عنطصم يد اهطايع



بيرغ دحاو شم اهوخأ تام يللا اد لأستيب هيإ و لا قتيب .هيإ

؟ ينات هيإ قح، كدنع -ها

يد،والمز ةيئاسنلا تاق ال علا ددعتم ناك هنأ ةطقن ىلع يوأ زكر -

قوثوم شم ميرك نإ تلا ق اهنإ شاسنتمو اهاعم ققحن ةدغر بيجن

هيف

كدنع بتكتا اد لك نا مهملا مامت -.

ميرك لخدي لوصلا ىلع يدان -.

ح نع هتلا ح فلتخت ملو بتكملا ميرك لخدف ميرم هتبلط ام مدآ ذّفن

ةدياع حةلا نم دشأ هتلا ح تناك ميرك نإب لوقلا نكمي ، ةدياع .ةلا

كالهم هجوي وهو مدآ اهزيكرت عطق مث ميرك ىلا رظنلا ميرم تققد

ءودهب ئاقًال ميرك ىلإ

ريتك كنم عمسن نيجاتحم ، دعقأ لضفتإ -.

ةلئاق ميرم تثدحت مث هسأرب أموي وهو اآلرخ سلج .



؟ باحص هيإ دق مكلا قب هيلع ينجملا و تنإ -

يوناث يف انحإ و نم -.

؟ اًمياد هاعم تنك -

تنكف ايف قثيب ناك همحري هللا مصاعو هاعم ناك هلك يلغش -هآألن

ينم هبلط ىلع ًاءانُب ناكم يأ هاعم حورب .

؟ ءادعأ هل ناك مصاع له -

ناك اًمياد وهو ءادعا جاتحم شم ًال صأ طيسب ناك هلغش ، صلا -ألخ

هدك زياع .

قلق يف ناك ةريغص ةرتفب مصاع توم لبق له ، ليمج -كالم

؟ جهلا ديدهت ثمالً..يأ اهلمعيب وه ةبيرغ تافرصت يأ وأ هيلا وح

مصاع سولف نأ يهو ةدحاو ةجاح ريغ تلصح ةجاح يأ شيفم -

تبحستإ كونبلا يف يللا اهلك .

ًاعم قواال ميرمو مدآ هجو مهجت

اد يازإ !! تبحستإ -



نيعوبسإب هتوم لبق تبحستا هسولف مصاع ، فرعي شدحم -

يريغ اد عوضوملا فرعي ناك شدحمو .

خالص ناك نيعوبسإب تومي ام لبق هنإ دصقت : ةشهدب مدآ ملكت

فإالهس؟؟ رهشيبو نلعيب

و هتعاتب يضار األ نامك ،اد تبحستا يللا سولفلا سب شمو ةويأ -

يف مصاع هدك ناشع .. اهكلا م مصاع ناك يللا ققشلا و تايبرعلا

فياخو بئتكمو لدهبتمو ةطوبظم شم هتلا ح تناك همايأ رخاوآ ،

لوحك برشيو نخديب تقولا ةيبلغاو .

عالةق يف ناك هنأ انعمس ؟؟ هيإ اهرابخا يد ةيئاسنلا مصاع تاق -عال

كتخا ةدغر .عم

مهنم فرعا شتنكم ، يتخا ةدغر ىتح تلشف اهلك مصاع تاق -عال

اوعجرو ةيلكلا يف هتليمز تناك يد ةيدان اهمسإ سب ةدحاو ريغ

بابس أل ضعب اوباس نيدعبو رهش ماك هاعم تدعق ، ينات اولباقتي

اهفرعي شدحم .



ةفهلب مدآ هلأس .

؟؟ ةيدانب انلصوت فرعت -

اهنوفيلت مقر اياعم .-ها

ةلئاق اهسأرب ميرم تأموا

تقولد لضفتت ردقت ًادج.. مامت هدك -.

ترفز مث فلخلا ىلإ اهسأر ميرم تعجرأف بتكملا نم ميرك جرخ

اهقيض نع ةربعُم ةوقب .

؟ مكلا هيإ -

بجعتب اهل رظني وهو مدآ .قاهلا

عقوتم ريغ در هاتأف .

هدك ةعكلك اهيف ةساح اناعم لوطته اهلكش يد ةيضقلا ةفراع شم -

ةبيرغ .

ةليوط ةكسلا هسل هدك يدمجإ -.



نلعيب خالص ناك هتوم لبق مصاع نإ ؟؟قلا هيإ قلا ميرك تعمس -

اناعم تقولد انحا ينعي يد.. ةيدان نيمو .. ىنعم اذك ادهل فإالهس

؟ ةيدانو ةدغر ، ةدياعو ميرك ريغ سب نينتإ

انا تقولد هوبيجيهو ارب مهدنع لجستا اهنوفيلت مقر نامز -هآ،

هدك لمعي لوصلل تلوق .

بتكم يندخات المز تنإ مدآ : ةعرسم تفته يلقًالمث ميرم تدرش

حاًال يتقولد مصاع !

قن ىتح ةيوش ينتسإ بط -

بتكملا فوشا المز :الاليالانأ ةلئاق هتعطاق .

حورنه يموق بيط -.

ميرم تدجو ، مصاع ةكرش ىلإ يئانثلا لصو ةديدع قئاقد دعب

اهيديب تدترإ ، ةطرشلا لا جرو نييفاحصلا ب ئيلم محدزم ناكملا

يف رظنلا ققدتت يهو بتكملا ىلإ تلخد مث تامصبلا عنمل تازافق

اهلوح ئيش لك .



مدآ -.

-اه؟

؟ يازا و نيف تيم ناك -وه

هديإ ططاح انه، دعاق ناك ئاقالً: بتكملا يسرك ىلإ هتبابسب راشأ

تيم ناك وه سب ، ماني زياعو ثمًال قهرُم هنأك اهيلع ميانو همادق .

؟؟ ةصاصر ماكب برضتإ وه يلتلوق -

نطبلا و ردصلا ةقطنم يف مهلك 3-.

ماني مصاع ىلخ يللا وه لتاقلا نإ هانعم اد فقاو وهو تام وه -ول

يد ةيعضولا .ب

؟ انعمشإ -

ةوق فقاو وهو تاصاصر ب3 برضتي دحاو امل يعيبط -إلن

جيردتلا ب امإ اي عقي فامإ مادقل شم ارو ل عجري هيلخت ةصاصرلا

يسركلا ىلع وهو تام وه ول اقب ،اما ضر اال دحل لزني لضفي

هديا ىلع هسار طح يللا هسفنب وه نوكي ريبك لا متحاف .



تهوت .-انا

لا فوش ىتح اد همهاف انا مهم شم مهم شم -

امال ئيش ىلع اهينيع تعقو امدنع هلوقت تناك ام لا مكإ نع تفقوت

تظحجو لاالعم ءوضلا ردصم ىلا تبهذ .. بتكملا يسرك ىلع عم

ةوقب اهانيعب .

يد يز ةجاح نم اوكلا ب شوتدخم يازإ متنإ -

؟؟ هيإ يف هيإ : لوقي وهو ةفهلب اهيلإ مدآ عرسأ

يد : تفدرأ يلقالًو ىلع األ ىلإ هتعفر مث اهديب ام ًائيش تكسمأ

قلح ةدرف !!

قلح؟ -

يسركلا رهض ىلع ةدوجوم تناكو !-هأ

ةدياع تعاتب نكمي شم -.

انه ةحرطلا تحت نم عقيه شم ديكا ، ةبجحم ةدياع -!

لا نإ يدصقت ميرم -...



تس ةدحاو لتاقلا نإ ةكاش انا مدآ اي ةويأ : مدآ كالم ميرم تلمكأ .

تلتق يللا تنب ىقبي قلح ةدرف ناشع طرش شم وهم -.

؟ يسرك رهض ىلع قلح ةدرف بيجيه يللا هياو -

تدجو ىتح ًاديج يسركلا ءاحنأ لك يف رظنلا ققدت ميرم تذخأ

ةبارغ رثكأ رخآ ًائيش .

هيإ تيقل صب -.

؟؟ طيخ يتيقل كنإ يف رهبملا هيإ -

عاتب ادج..اد ضيرع طيخ ،اد طيخ يأ شم ،اد مهفا يبغ -اي

كيمسو يوق لبح .

لبح؟ طيخ -

يسركلا يف ةتح اذك ىلع دوجوم .-هآ

يد زاغل يفاأل اقب نيدعبو -.

ةجاح وال نانوك ققحملا تاقلح نم ةقلح يف اننإ ةساح ،-انأ

اناعم ىقبت المز يد ةجاحلا هيإ كلوقب .



اهودخايه ديكا -.

مصاع ةثج ىلع انيب يال بط -.

-يال

ىفشملا ىلإ اهجوت مث ةرايسلا ىلإ ميرم هب تقحلو مدآ بهذ .

يلقًال بيبطلا عم ثدحتت ميرم تفقو مصاع ةثج دنِع و

؟ روتكد اي ىتمإ ةافولا تقو -وه

ًابيرقت ةقيقد 2و20 ةعاسلا سطسغأ 11-.

؟؟ اهدخان ردقن ةديدج ةجاح يأ يف -

اهعلخنب انحا و هموده يف اهتظح ال ةجاح يف سب أل، ةقيقحلا -.

هيإ؟ ةجاح -

يميرح نافرب ةحير -

تجرخو اهسأرب تأموا يلقًالمث األمام ىلإ ميرم ترظن .

ةفهلب مدآ اهلبقتسا



؟؟ ةجاحل ِتلصو -

نافرب ةحير اهيف هموده يف ، ةريبك ةبسنب هلحم يف يكش -ها

يميرح .

وااو -

يد ةيضقلا بيسه شم : اهينيع قيضت يهو يدحتب اهمامأ ترظن -

هعرسب لود ةدغرو ةيدانل لصون المز انحإ .. مدآ ، اهلك اهلحا االامل

ًادج نيمهم لود .

يد ةطقنلا يف شيقلقتم -.

ةناعج انا ةيوش كيرب دخان يال بط -.

.-يال

**************************************.

رمأب نارهز مصاع ةثج حيرشت مت امدعب يلا تلا مويلا يفو

يلقال نوشقانتي هبتكم يف ميرم عم مدآ سلج .. ةباينلا نم



ام لبق تنإ و انا هيلع ملكتنب نيدعاق انك ليخت : ةحزام ميرم تلا ق

تام هيق نال ىحصن بوه ةعاس ماكب تومي .

لوقي وهو ةباذجلا هتكحض مدآ كحض

لجارلا اندسح -.

؟ ةسل وال ةيدانو ةدغرل تلصو -

فتاهلا قلغأو ميرمل هسأرب أموا مث مدآ باجأف فتاهلا سرج .نر

تلصو ةدغر .-ها

؟ هيل شاهتلخدمو بط -

لخدته يه ةجاح يناتو .. هدك ًايأدبم اد كدحول اهيملكته ِتنإ -الاا

ارب هلمعتب هدك ءارجإ ماك يف يتقولد شم سب ،.

؟ هيل يدحول اهملكه -

ميرم اي كتيضق يد ناشع ئاقالً: ءودهب ثدحتو اهينيع يف مدآ رظن

يهنتو يأدبته ، ِتنإ اهيلمعته ةجاح لك ،..

ىلع ىرخآ ةرم اهتحتف مث اهينيع تضمغأو ةماستبإب ميرم تأموا



اهدحو اهكرتو مدآ جرخ دقف ، بابلا قلغ توص .

اهنم بلطب ميرم مامأ تسلجو ةفرغلا ىلإ ةدغر تلخد تاظحل دعب ،

مهضعبب مهكرفتو اهعباصأ ىلع طغضت ، ةرتوتم اهنأ ميرم تظح ال

ًاريثك ىلع لأل رظنتو ىلفسلا اهتفش ضعت .. ضعبلا

شيفاختم كضعه شم هيل؟انأ ةرتوتم ؟مكلا ةيوش يدهت نكمم -.

ااد يز فقوم يفف طححتتا ةرم لوأ يدد لصأ -ااا..

هيإ؟ كمسإ .. مامت هلك شيفاختم -الال

ماشه ةدغر .. ةدغر -.

ةدغر اي ةنس ماك كدنع -.

30 يدنع -

؟ ةجوزتم -

لجنس -ال

اياعم يملكتاو طبظلا ب كتخا يز ينيربتعا ..و ميرم ..انأ بيط -



؟ يشام فوخ وال رتوت ريغ نم ءودهب

مامت -.

يد .. مصاع عم ةيفطاع عالةق يف ِتنك كنإ ةفراع ريتك سان -

؟ ةقيقح

نيبوطخم هبش ،انك ةويأ -.

هيل شوتلمكم -

عداخم ناك .. ينبحيب شناكم -..

تلمكأ مث اهينيع يف عومدلا تقرقرت

نياخو -.

يازإ و هيل ؟؟ نياخ : مامتهإب ميرم تلأس .

ام لوأ نم .. ةلفط هسل وانا نم هبحب .. هيب ةضيرم تنك -انا..انا

ضعب نإ ةجردل هتيبح .. يوناث يف امهو ميرك عم هفوشب تنك

بح شم كباصو ضرم اد يلولا ق سانلا .

هيل؟ -



هبقارب تنك ، ًايصخش انا ينقياضتب ةعشب ةقيرطب هيلع ريغب تنك -

عفًال انا سب يازا لصح اد لك همهاف شم .. ةجاح لك هنع فرعبو

يه ترهظ ام دحل .. هيب ةضيرم تنك ..

مامتهإب تلأسو اهينيع ميرم تقيض .

؟ ترهظ يللا نيم يه -

؟ كليكحأ ةيضاف -

حبصلل ِكاعم -.

-...

***********************************************

ثلا ثلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

ةدغر : ىلو األ ةياكحلا ""



هيإ؟ لمعتب يتبيبح -

هتكرش بتكم يف ةسلا ج تناك امدنع ةلمجلا هذهب هوفتي هب تئجافت

هرظتنت .

يجيت كاينتسم تنك ..! ينتضخ -.

؟ هيإ كرابخأ ، وها تيج ينيدا -

تباجأو بحب هل تمستبإ

ةجاح يف كاعم ملكتا سب ةزياع تنك مصاع ، هلل دمحلا -.

كعماس يلضفتإ ديكا -.

دج؟؟ ةوطخ .. دخات يواان شم تنإ .. ينعي -وه..

قيضب لأسو ههجوب سبع

مهاف شم ينعي يازإ -.

ةكرش لمعتو لغتشت تأدب تنا ام لوأ نم كاعم انأ..انا مصاع -

صنو ةنس انلا قب انحا .. ةجاح لك ةفراعو كبنج ةفقاو ، بتكمو



ىتح شتركفم تنإ يتقولد دحل سب نيطبترم اننا سانلل نيلياق

ةلبد بيجت !!

فا ةدغر -اي

عيلا توصب لوقت يهو هتعطاق

موي لكو ةسيوك كتكرش هلل دمحلا يتقولد تنإ ، مصاع -الاي

اهدخات فرعته شم يدف سولفلا ىلع ..ول نسحتتبو ديزيب اهلخد

نيقفاومو نيفراع مهلك كلهأ و يلهأ ىلع ولو ، روسيم ألكن ةجِح

؟ ينات هيإ لضاف

ههجوب سباع وهو بضغلا هبحصي ءودهب اهباجأ

كبوداي ، ةنس 34 يدنع تقولد ،انأ ينات ايلع كتوص شيلعتم -

ةشيع كشيعيهو سيوك هنإ نمضأ امل يللا يلغشو يلبقتسم فوشب

يلغش نماض شم انا تقولد دحل ، زوجتن يال اهتعاس كلوقه ةسيوك

هيل؟ يتفرع

ثبخلا اهيف رهظي ةربنبو اهينيع قيضت يهو هتلأس

؟؟ دكأتم تنإ كبابسأ سب يد يه ينعي -



ةويأ ئاقالً: فدرأو هينيعب اهانيع يقتلت ال ىتح ًاديعب ههجو رادأ .

كنذإ نع .. مصاع اي يشام : تلا قو اهسأرب تأموا .

هيدي ًاعضاو نينيعلا ضمغم وهو ةوقب رفزف بضغب هبتكم ترداغ

ناك ةملا كم هتتأ ىتح يسركلا ىلع هسفنب ىقلأ ، ههجو ىلع

اهرظتني ..

يتبيبح اي ةويأ -ولآ..

؟ كرابخا هيإ مصاع اي كيزإ -

سيوك : لوقي وهو قيمع سفن جرخأ .

؟ طوبظم شم كاسح هدك -مكلا

اهنم صلخأ فراع شم -.

ماهلا هيل ؟ ةدغر -

لك ، اهتبيس اناو صلخ خالص اهنيبو ينيب يللا نا ضورفملا -

تفز ةجاحو ينملكي ميركو ايب لصتت ةيوش .

تكسته اهسفن نم يهو نيطبترم اننإ لوقت ام دحل ةيوش لمحتسإ -.



ليمج اي كناشع هلك .. لمحتسم -.

؟ ىتمإ كفوشه ايل، كيلخي انبر : تباجأو ةوقب تكحض

هللا ءاش نا جرخن لزننهو ايارو يللا لغشلا صلخأ -.

ياب ، يكوا -.

ياب -.

مث ةرخاسلا هتاكحض تلعو فتاهلا ةشاش ىلإ رظن مث ةملا كملا قلغأ

همامأ ميرك دجوف هبتكم نم جرخو .ماق

؟ نيف كتخأ -

ةوعد شكلم : قيضب اآلرخ هباجا .

اهحلا صأ زياع اقب صلخإ -

اهشو وال يشو فوشته شم اهاعم ريتك هدك لضفته -ول

اقب وميك -يالاي

؟ اهيب لصتت -ام



اهلحيار ينا اهلوقا زياع شم -.

تحت ايريتفاكلا يف -.

ىتح ةدغر نع ثحبي هلوح رظن ، ايرتيفاكلا ىلإ ةعرسب مصاع لزن

ةيكاب ًةديحو سلجت اهدجو .

ةوقب تضفتنإف اهفتك ىلع هدي عضوو اهيلإ هجوت

انا اد يدها سب سب شششش -.

ئاقًال اهعنمف بهذتو هنم صلختت نا تلواح

ةيوش ِكاعم ملكتا زياع سب يدعقا -.

ديرت ام لق " اهانعم ةرظن هل ترظنو ضضم ىلع تسلج

كعمسأ "..انأ

زياع كبحب ناشع ينإ ينعي ةفراع شم تقولد دحل ِتنإ ةطيبع -اي

حلا؟ نسحا يف يكيلخا

كالكم سكعتب كتافرصت -.



انلمعو لبد انسبل اننا ضرتفنل ةدغر اي يشام ، هسكعتب شم -ال

هل لصح يلغش انا ول يلمحتت يردقته .. انزوجتا بوهو ووو ةصيه

ثمًالول يلمحتت يردقته ؟ يكيلع فرصأ ثمًال رداق شتقبمف ةجاح

؟ لغشلا ناشع يسولف لك بحسا تيرطضا ةأجفو ةلكشم تلصح

اه؟

يد ةملكلا دا انا ىقبي كبحب كلتلوق انا مادام ، مصاع اي ردقه -ها

اهانعم شم كبحب ، مصاع اي ةريغص ةليع ىقبا اناف اهدق شم ولو

ةملك يد ، ايادهو تاجورخو حسفو ةيوش لك كيف بحا لضفا ينا

تقو يأ كيب ةيضار ينعي كبحب ، ةطيسب وال ةليلق شم ةريبك ،

ناسن اإل مصاع ألكن كاعم نوكا ةزياع و كبنج ةفقاو الك، محتسم

سولف هاعم يللا لا األمع لجر شم

ينعي ..وانا هبابسا هلو دحاو لك سب ةدغر اي يسار ىلع -كالكم

ال تقولد شم سب ، ةوطخ دخاه ديكا ال يبنج كقلعا كدخاه شم

ةجاح لك انبر ةئيشمب نيدعبو ةجاح ماك نم دكأتاو نمضا سب مز

؟ يشام .. متته اهازياع ِتنإ

باجيإب اهسأرب تأموا يلقًالمث تتمص و قيمع ًسفن تجرخأ



يتبيبح ةدغر ، اهفرعا يللا ةدغر يكيلخ هدك ةويأ -.

ال ىتح ليحرلا تبلط مث ةعنطصم ةماستبإ ههجو يف تمستبإ

صرحي نأ قئاسلا ىصوأ و روفلا ىلع اهتبغر مصاع ذفنف رخأتت

قيضب فأفأتي وهو هبتكم ىلإ دعص مث اهيلع

*************************************

تفتاه .. نزحلا و قيضلا نم ريبك ّمك اهلخادبو اهلزنم ىلإ ةدغر تداع

اهيلإ تتأ قئاقد ةدع دعبو .. اهيلإ ئجملا اهنم بلطت اهتقيدص

اهتقيدص .

ةجاح لك انلمعو انكحضو انرزه ؟؟ هدك ..مكلا يتس اي اقب يليلوق -..

طيعن اقب طيعن

ةجاح شيفم يداع -ال

كنإ يتلوق ناشع ةياج انا تنك اذا ةدغر اي يازا ةجاح شيفم -



يضفضفت ةزياع

مصاع -.

هيف يكيلع دكنمو إال موي شيفم يد.. ةريسلا هركب انا هيييييي -.

ةأجف يفاأللو.. صلا خ هدك شانكم يوأ ريغتإ ماهس اي شفرعم -

يف انيقبو تقولا بلغأ ايلع دري شاقبم ةأجفو ينم برهيب اقب

هدك شانكم انحا و تقولا لوط قانخو لكاشم .

؟ هلغش يف طوغضم نكمي شم -

طوغضم وهو هتفرع ام موي نم وهم طوغضم شم ىتما نم وهو -!!

تقولد انعمشا

؟ رتكا هنع يفرعتو هيعباتت شيلواحتم هيل بط وهللا.. كملع يملع -

؟ يازإ -

هدك هيلخم هيإ وه يفوشت ، هيبقارت ينعي يداع -

ميرك لأسب انم -

نكمم ميرك طلغيب مصاع ادول سكعلا ب ةجاحب كديفيه شم ميرك -



هيلع يرادي .

؟؟؟ يركتفت -

وضرب ملعا .-هللا

هدك لمعا لواحه انأ بيط -..

اه اقب يكف -

**********************************************

؟ ِتلصو يتبيبح اي هيإ -ولآ..

كاينتسم -هآ

كدنع نوكأو ةقيقد -

هيف الن باقتي اناك املا طل يذلا ناكملا ىلإ مصاع لصو تاظحل دعب ..

اهدي كسمي وهو ةماستبإب اهمامأ سلج



ينيتشحو -

بااادك -

يكيلع بيع -.

هيإ كرابخأ -

هلل دمحلا سيوك -

اهايإ تبلا رابخأ هيإ :و ديدش قيضب هتلأس مث اهمامأ ترظن .

عنطصم ريغ ماهفتسإب در

نيم يه -

يد ةدغر اهمسإ يللا -.

اهشفطا لواحب وها .. هاااا -.

اقب اننع لحت شكي -.

يه مهاف شم انا باحص نم رتكا شانكم يهو ًالانا صأ .. براي -

هيل هدك اياعم لماعتتب



كلغش يف هيإ لماع تنإ حص اقب.. كبيس -.

اد عوضوملا ب زيلب شينركفتم -

؟ مكلا مصاع اي هيل -

شم يرورض مهجاتحم ، هيإ لمعا فراع شم يوا ةليلق سولفلا -

يازإ فرصتأ فراع .

؟ دصقت نويد -

يللا ضورفملا و لغشلا عبت عورشم يف تلخد .. هدك يز ةجاح -

لك رسخهو لشفيه واال ينات نيجاتحم اوعلط سب يفكي اياعم

يسولف .

؟ هجاتحم تنإ يللا هيإ دا غلبملا -

نويلم صن -

يوأ ريتك لود يبري -.

ِتفوش -

هيإ؟ لمعته بط -



هنم فلتسن دح ناليق لواحنب ميركو ،انا فراع شم -.

ضرق دخات ام بط -

لوقي دح بباح شم اناو فرعتتب يد تاجاحلا ألن شعفنيم -

بوالباللبال سولف دخا مصاع

يد سولفلا كلبيجا لواحه ..انا بط -.

حه انا ةلكشم شم ..-الال

مهدس ىقبإ يديس ايو مهيف كلفرصتا لواحه ..انا سب ينم عمسإ -

نيدعب ..

ىلإ لصو دقف .. ةقفش ةماستبإ مستبي وهو باجي باإل هسأرب أموا

ةيادبلا نم هيلع يوني ناك ام ققح ، هدارمو هاغتبم .

****************************************

تاف ال خو لكاشمو تاقانخ لا، حلا سفنف وهو ..وانا مايأ تدع -.

؟ هيتبقارو كتبحاص كالم يتذفن -



ام ينتيرايو ةتح لك يف هارو يشمي دحاو تفلك هآ، فس -لأل

هدك تلمع .

؟ هيإ لصح هيل -

كلوقه -..

**********************************************

ةنزخ يف مهعضو هل، تيطعأ دق يتلا لا األوم دعي مصاع ذخأ

هدحو جرخو هيفتاه ةملا كم ىرجأ مث هبتكم .

تاظحل دعبو ، ةدغرل هتنايخ ىلع دهش املا طل يذلا ناكملا يف سلج

كسمأو ةداعسلا ب ةئيلم ةماستبإب اهل رظنف همامأ تسلج و يه تءاج

لوقي وهو اهدي

كريغ نم ادج كركشب يقيقح ، هيإ كلوقأ فراع شم انا ةيدان -

ةريبك ةعقو عقه تنك .

طوسبمو سيوك نوكت مهملا .. دحاو تنإ و انأ هدك شلوقتم -.

ةجاح لك ام لوأ كدعوا ، براي يكيلخي انبر ، ًادج طوسبم -



لوط ىلع كدلا و نم كبلطأ يجاه اياعم طبظتت .

نم تدجو دح ًائيش لوقت نأ تداك امو ةداعسب اهسأرب تأموا

3.. تحمس ئاقالً:ول هيلع سلجيو اهبناجب يذلا يسركلا بحسي

انه ناقترب ريصع

لا قف ديدشلا رتوتلا هحم مال ىلع ترهظو ةبوعصب هباعل مصاع علب

فوخلا نم شعترت ةربنب ..

ةدغر -رر..

انه؟ كباج يللا هيإ ِتنإ : تلا قو ةيرخسو بجعتب ةيدان اهل ترظن

صلخ مكنيب يللا خالص شم .وه

وااااو : ةلئاق فتهت يهو هلا دب ةدغر تثدحتف ثدحتلا مصاع لواح

هيإ كمهفمو ، ييز ةنابلغ يتعلط يكيلع ينيع ؟؟اي هدك كمهفم وه ،

؟ نامك

يتكسإ كلضف نم ةدغر -.

ههجو يف تخرص ىتح فوخب ةدغر قمري وهو مصاع اهب قطن

ةوقب



كتوص عمسا ةزياع شم صلا خ تكست يللا تنإ -.

األ طبرت نأ لواحت ةمودصم ةتماص ةيدان فقتو ثدح اذه لك

اهضعبب ثادح .

مصاع اي هيإ يف !! لصحيب يللا هيإ :وه تلا قو ًاريخأ تهوفت

..ا هيإ يف كلوقه :انا ةلئاق ىرخأ ةرم مصاع ثيدح ةدغر تعطاق

اي سب لبد سبلنهو ياج ناك الص خو زاوجلا ب ينمشعم ذاتس ال

يلفوشا اما لا قف ريتك هفورظو طوغضم تقولا لوط وه مارح

اناو .. ةميدق تقب اهلصأ اياعم يللا ريغ ينع هفرت ةديدج ةدحاو

هيراتأ ، هيل ريغتم هلا مو هيل هدك اياعم فرصتيب وه ةبرغتسم تيقب

عفًال طوغضمو لكاشم هدنع .

مصاع اي طلغ وال حص الماد -كلا

ايان ةقيقحلا كلوقه انأ كالاهم شيقدصتم -..

تحضتا ةجاح لك يهو هيل ةقيقحلا اهلوقتو : ةلئاق ةدغر تفته

اهمادق ..

ردغته تنك ىرت ايو ! تقولا سفنف اهمشعمو ينمشعم تنإ ينعي -



ايلع هيإ!!!در لمعته تنك والايب..اه؟ اهيب

ةعفصب ئجافت ىتح ًاتماص ىقبو دري ملو هلفسأ ىلإ مصاع رظن

داك هنأ ىتح ةدغر نم ىوقأ ةعفص اهئارو تتأ ةيدان نم ههجو ةيوق

ارداغ دقف همامأ مهنم يأ دجي مل ًةأجف مث هسفن كلا متف طقسي

هدحو هاكرتو .

******************************************************

***********

هيإ لصح نيدعبو -اه

تبكر يهو هانبيسو همادق نم انيشم ةيدانو ،انا ةجاح شلصحم -

يهو انا طيعن انلضفو انفقو نيدعبو اهتيب اهتلصو ةيبرعلا اياعم

ًامامت انلك انتايح نم تفتخإ ةيدان هدك دعب ، يريتسيه طايع ،

واليا هيا لمعتب يه وال اهناكم شفرعنم سب اهاعم لصاوتن نكمم

اهيلع رودأ شتقبم نامك اناو ةجاح .

؟ مصاع تلتق يللا يه نوكت ةيدان نا ةدغر اي يركتفت -



ببسب هنم مقتنتب تناك نوكت نكمم عفالً، يه نوكت ديعب شم -

ملعا هللا يه شم نوكت نكممو اهيف هلمع يللا .

ترهظ نيدعبو نينس 5 نم عالةق يف اوتنك مصاع و ِتنإ ينعي -

هدك؟ شم تهتنإ الةق علا نأ ىلإ ىدأ اهروهظو ةيدان

طبظلا .-ب

هدك؟ ريغ مصاع نع ةجاح يا يفرعت -

ا شم انا سب ، هتايح يف ةدحاو لوا انأ نإ ةركاف تناك سانلا لك -

ىلو .أل

ىلو؟ األ نيم -

األ شم ينإ سب هفرعأ يللا ةدحاو لوأ نيم شفرعم ،2 مقر -انأ

ىلو .

؟ يازا يتفرع -

ليصافت يأ هنم شتعمسم سب ةرم يلا قهلا مصاع -.

ايب يلصتإ ةجاح يأ يف ول وهأ ينوفيلت مقر .. ةدغر اي مامت -،



ريخأ لا ؤس يدنع ةدغر

يلضفتإ -!

؟؟ هتوم ىلع عزالهن شم ؟ هيلع عزالهن شم -

اهيب يسحت نكمم ةجاح بعصأ ، ينترسك ايل هتنايخ -أل،

و ينشحوي شاقبم .. هتهركو هنم تلفقتإ .. ةنايخلا يه اهليضرعتتو

يرظن نم لقو صقان ناسنإ هافياش تيقب .. ىتح بيلا ىلع يجيي ال

ريتك

فقوم هنم شدخأم ميرك يازإ !-و

هسفنب مصاع لتقي نكمم ناك فرع ول ميرك ةجاح شفرعيم ميرك -..

ةيذغت ةلقو بعتو طايعو بائتكإ حةلا يف صنو ةنس تدعق انا

تروهدتإ يتحصو .

ميركل هيإ يتلوق -.

ترفاس نيدعبو لمكأ ةزياع شمو ةحاترم شم سب انا هلتلوق -

رهش ماك نم تعجرو ةيردنكسإ



ةدغر تجرخو ةلباقملا هذه نع ةدغر تركش مث اهسأرب ميرم تأموا

حجرأتتو عساولا اهراكفأ رحب يف قرغت ميرم ةكرات بتكملا نم

اهلقع خالاي نيب اهتادقتعم

اهظقويل محمحتف ةمئان هبش ميرم دجو بتكملا مدآ لخد .

إلهي؟ ِتلصو -

ةيدان نا ديعب ،وال تلتق يللا يه ةدغر نوكت ديعب شم نإ تلصو -

ةيدان اهنإ ساسحإ يدنع ، تلتق يللا .يه

ًال صا قيقحتلا يف اهانبلط انحإ -

؟ ىتما يجيته -

ةعاس نامك -

اد كاعم يللا هيإ -

هل ترظنف مهف ريغب ميرم اهتصحفتف قارو األ ضعب مدآ اهاطعأ

ئاقًال فدرأف ماهفتسإب

هدك ةدام همسج يف اوقل .. مصاع ةثجل تاصوحفو ليلا حت يد -



رصم يف اهنم شيفم يد ةداملا نإ رثكأ بيرغلا .. نقح يف دخاتتب ..

صنب هتوم لبق اهيب نقحتأ هنإ اوتبثأ ًادج.. ةيلا غ ألاهن ارب ةدوجوم

هعاس

رتكا ايلع اهتبعص مدآ اي اهتيمع اهلحكت تيج -

يبملي ميلا !-هللاوانا

ريتك بعتنه انلكش .. لهسم .-اي

هلك هللا ىلع -.

**************************************

عبارلا لصفلا ، سطسغأ 11

ىلإ مدآ بهذ قيقحتلا ىلإ ةيدان روضح رظتنت ميرم تناك امنيب

ةطرشلا رقم ىلإ ةيدان تلصو تاظحل دعب و هلمعب ةصاخ ةمهم

ةقئاف ةقيشر ةديس ةيدان نأ ميرم تظح ال ..مث ءودهب ميرم اهتلباقو

ءودهب يحوت اهرعش ةفيفصت نأ امك ةمخف سب مال يدترت ، ةثون األ

تاكرح ىتح اهيشم ةقيرطو اهثيدح بولسإ .. اهنازر و اهتيصخش



ميرم هتظح امال اذه ، تاوذ تنب اهنأ ىلع لدت اهدي .

ميرم تررق يلقًال حازملا و ةوهقلا برُش و بيحرتلا نم قئاقد دعب

عوضوملا بُل يف ثدحتت نا ًاريخأ .

ةسنآ اي هدك شم ، هيل كترضح انبلط انحإ ةفراع كترضح ًاعبط -

؟ ةيدان

انه يروضح ببس ةفراع ةويآ .. ةيدان مادم .. مادم -.

؟ يازإ لماع اهلكش ناك مصاعب كتق عال يليكحت نكمم -

تلا قو اهديب ةراجيس ئفطت يهو رسي األ اهبجاح ةيدان تعفر

ةيرخسلا هبحصي بجعتب .

؟ كلتلا ق ةدغر شم .. هدك لبق ةياكحلا ِتعمس كنإ دقتعأ -

ةماستبإب تفدرأ مث تاظحلل ميرم تتمص .

ِتنإ كنم عمسأ ةجاتحم ؟ ةباذك وال ةقداص ةدغر نينم نمضأ .-انأ

وق ًايجيردت اهتماستبإ تش مثتال مستبت يهو اهسأرب ةيدان تأموا

تلا ..



؟ نينم أدبا -

يفبكلا يجيي يللا نم -.

هلك عوضوملا .. ةليوط ةصق ،وال ةتودح كليكحا ةجاتحم شم -

طيسب ..

يكحإ ِكاعم -

**********************************

ةيدان : ةيناثلا ةياكحلا ""

هب تمدطصإف ءاقدص األ دحأ هكلتمي عنصم ءاحنأ يف يشمي ناك

تطبهف اهدي نم قارو اال تطقسف قارو اال ضعبب ةسكمم يهو

ةثه ال لوقت يهو اهطقتلت

دصقا شتنكم مدنف اي يوا ةفسأ .-انأ..انا

ةجامسلا ضعب اهب ةماستبإب لا قو تاظحل اهينيع ىلإ رظن .

كلطعه شم ول ةمدخ سب نكمم .. يداع كمهي .-الوال



لوقت يهو ءارولا ىلإ تتفتلإو هتاملك دنع تفقوتف يشمت نأ تداك .

لضفتإ ًاعبط .-ها

ورمع ذاتسأ بتكمل ينيلصو كلضف نم -..

اياعم لضفتإ -ها

ةثون األ ةخراص ةيشم ، ةداتعملا اهتيشم همامأ يشمت تناك ،

بتكم مامأ ًةأجف هسفن دجو ىتح اهلفس عأالاهأل نم اهلك اهصحفت

هقيدص ورمع

لخدأ لضفتإ -

ىلإ ةيدان تيعدُتسا تاظحل دعبو هقيدص بتكم ىلإ مصاع لخد

لوقي هب ئجافتتل ورمع بتكم

درأ شردقبم تقولا ةيبلغأ ناشع مصاع ذاتس أل كمقر تيطع -انا

يليابوم ىلع .

اذه ىلع تداتعإ دقف ، ةدحاو ةملكب هوفتلا وا ضارتع اإل عطتست مل



يهو بتكملا نم تجرخ مث ةعنطصم ةماستبإ تمستبإ .. عضولا

اهنع مهلا اذه لوزي هللانا وعدت .

طلتخإ مث روم اال ضعب نع اهلأسي ذخأ و مصاع اهب لصتإ نيموي دعب

..مث نيقيدص احبصأ ًائيشف ًائيش .. لزغلا و حازملا نم ئيشب كالهم

نم بلطب حيملتلا ةرتف تهتنإ ىتح ًايوس هزنتلا ىلإ روم اال تروطت

ةيدان تقفاوف اهتبطخل مدقتلا ديريو اهبحُي هنأ ىلع صني مصاع

روفلا ىلع

**************************************

ب باحص انيقب نيدعبو ملكتنب ..انك هدك طبظلا ب كلوقب ام يز -

يكيب طبترا زياع انأ قيلا ةدحاو ةدحاو .. جرخنب انيقب جيردتلا

لصح يللا لصحو .

؟ نيدعبو -

سب هبنج تس ةدحاو توص تعمس نوفلا ىلع هملكب تنك ةرم يف -



هتلأس املو .. سيوك اهتوصو ةدياع ةفراع ..ألين ةدياع شتناكم

تخأ يد نإ قيلا راصتخإب ..و ةدغر اهمسإ ةدحاو يد قيلا يد نيم

ناشع هتقدص انا سب شقدصتيم هدك لبها كوالم هبحتبو هبحاص

ةجذاس تنك

هدك؟ شم ريتك ةدغر مسإ يعمستب يتيقب ِتنإ و اهتقو نمو -

..و ةدغر ناشع يشمي ةأجف هيق اال نيجراخ ىقبن ةرم ، ريتك -هآ

اد ريغو ةدوجوم اهنا ببسب هعرسب عطقتتب تناك يللا تاملا كملا

يلعز .. اياعم اهنوخيب علط .. ينوخيب هاركاف تنك ام دحل .. ريييتك

ليختأ ةرداق شتنكم .. يسفن ىلع يلعز نم ربكأ ناك ةدغر ناشع

انا ميرم اي يفرعت .. اياعم اهنوخيب هتفاش امل اهيف يه يللا ةلا حلا

ايف؟ لصح يللا مغرب اهناكم شم ينا موي لك انبر دمحب

؟ انعمشإ -

هلل دمحلا و دجب اهلضرعتا ةفياخ تنك ًامياد ،انا يوا ةبعص ةنايخلا -

امل هيإ كساسحإ .. دجب ةبعص سب ، صلا خ ةنايخلل شتلصوم ينا

هلمعا هيإ لضاف ناك انا كسفن يلأست تقولا لوط يلضفت



ينإ ةجردل ةشحو ايف؟انا هببحا ناشع هيإ لضاف ناك ؟ شوتلمعمو

كنإ كسفن ىلع بنذلا يطحت اقب يلضفتو ؟؟.. هنيع ةيلا م شاقبم

يظفاحت ناشع اذك و اذك يلمعت ضورفم ناك كنإ و هاعم يترصق

ةنايخلل رربم شيفم .. هدك سكع ةقيقحلا و ِكاعم يللا لجارلا ىلع

و بلق شودنعم .. ًايسفن يوس ريغ صقان صخش ناخ يللا نإ ريغ

رعاشم ال

ةدغر ام دعب فرعأ ةزياع انا سب .. طوبظم هلك كالكم حص -

؟ هيإ لصح هيف اولباقتتب يللا ناكملا يف مكتفاش

يفكيب يلغش كبوداي تونب تنب تنك نينس عبس نم ..انا يصب -

و اقب ةكلم شيعه ينإ ةركاف تنك مصاع ىلع تفرعتإ ..امل يلكأ

سولف اياعم شناكم ..انا ًامامت هدك سكع حضتا و ةترحكو سولف

نم ضرق دخأ تيرطضإ ينم مهبلط مصاع امل سب .. ةيداع تنك انا

رهش ماك نم صلخ ضرقلا .. كنبلا .

كلعجري ىتح ادوا لك دعب يكيلع رودي شلواحم .. مصاع و بط -

؟ كسولف



ناشع اهدخأ .. اهجاتحم شم ًاساسأ وهو يسولف دخأ مصاع -

يللا ةبيصملا تكردا انا ينم مهدخأ ام دعب و رتكأ شم سب ينرسكي

ينإ تناك ةجيتنلا .. يندعاسي هاجرتأ بتكملا هلتحور .. اهيف تعقو

نماألنم ضر األ ىلع ةفودحم بتكملا ارب تيمرتا

؟ ةدغر عم يلصاوتتب ِتنك يازإ -

ينتفاش ام ةعاس تيبلا ينتعجر يه ام دعب نم اياعم اهنوفيلت مقر -

ةيناتلا و ةرتف لك اهيلع نمطاو ايلع نمطتب تقب .. مصاع ..عم

دولا لهاتست ةفيضن و ةيقن ةيصخش .. يوا ةبيط ةدغر .

؟ يازا ضرقلا سولف يتيدس -

ىنعمب لجار روهش تس ب مصاع ةلكشم دعب تزوجتإ -

ةدغر دعب مصاع عوضوم فرعي يللا ديحولا ..وه لجار ةملكلا ،

عيراشم انحتفو يبنج فقوو ينعجش سكعلا ب شريغتم ايل هبح

هبحه شم ينإ ةركاف تنك .. صلخ ام دحل جيردتلا ب ضرقلا انيدسو

ايندلا يف ةجاح يأ نم رتكا ًادج هبحب ..انا سكعلا ب سب .

؟ مصاع يتيبح .. ينات لا ؤس يدنع سب .. كلا طوسبم -



اهيلع فطليو هبنج اهقلعي دحاو تقدص ام ةريغص ةليع تنك -أل..

ههركب ىتح وال مصاع بحب ال حًايلا ..انا ةولح ةملك ماكب ..

هاحماسمو .

؟ ةيدان مادم اي هيإ يلغتشتب -

و سب ال ملا لا جم يف لغتشب حًايلا سب قدانفو ةحايس ةجيرخ -انا

شامقلا

؟ مصاع لتق يللا نيم يركتفت -

شتنكم :انا تلا وق اهيتفش تمز يلقالمث ىلع األ ىلإ ةيدان ترظن

نم مقتنا ةزياع تنك .. هلوقأ رطضه سب اد عوضوملا لوقأ ةباح

تنك .. تزوجتا امل اد عوضوملا نع تعجارت سب ةقيرط يأب مصاع

شتردقم هنم مقتنا ينيلخت ةجاح ألي لصوأ ينإ ثيحب هبقارب

ةدحاو ةجاح ل ريغ لصوا .

؟؟ يه -أالو

ىودف -



يلقال عيلا توصب تكحض مث اههجو ىلع اهيدي ميرم تعضو

شم ِتلوقو ركد اهيف ِتلمع يللا ِتنإ شم " اهسفن يف ددرت تذخأو

لمكت يهو تلأس .." ااقب يلمحتسإ ؟.. ةيضقلا لحأ إالامل تكسه

اهتاكحض

نامك يد ىودف نيم -.

كفرعتو كليكحت يه حرتقب .. ةياكحلا يف ايل لضفم ءزج رتكأ يد -

يلغش نع رخأته هدك ..انأ رتكأ اهسفن نع ..

؟ يازإ ىودفل لصوهو بط -

اهناونع اياعم .. اهليلصوت ةلهس -.

انه هيبتكت تيراي مامت -.

اهسلجم نم تماق مث ميرم ةركفم ىلع ىودف ناونع ةيدان تنّود

ىلع تكشوأ امدنعو .. اهتلباقمل ةديعس اهنإب اهتربخأو ميرم تعدو

ماهفتسإب اهل رظنت تتفتلإف اهمسإب ميرم تفته ليحرلا .

؟ كنع يلتكح ةدغر نإ نينم يتفرع كترضح -



ةدغر ريغ نم يليلصوت يردقته شيتنكم ناشع -.

يهو يسركلا ىلع اهدسجب توه مث ةماستبإب اهسأرب ميرم تأموا

اهسفن يف لوقت يهو اهقرأ نع ةربعم اههجو ىلع اهيدي عضت .

ىلع شخت تس ةدحاو نم صلخت .. شقهزتبم عدج اي هيإ تنإ -

نامك يد ىودف تس فوشن !!امأ ىتح كسفن دخ بط ةيناتلا .

يلقًال اههجو يف اهبعادي وهو هتوص ىلع اهراكفأ نم تظقيتسإ .

هيإ وال يتبعت ، ةققحملا تس اي هيإ -

اهبحتب همهاف شم ،انا يريخانم بيست كترضح نذإ دعب نكمم -

هيإ ىلع

هدك كيز ةمنمنمو ةريغص ناشع -.

ئاقًال هيفتك عفرف راكنتسإب هل ترظن

ةمويرم اي هيإ ..وال بدكب شم انا هدك شيلصبتم -.

راوشم اندنع ةركب كسفن زهج .. كبيس كبيس -.

هللا؟ ءاش نا نيف ىلع -



ىودف دنع -

نيم ىودف -

3 مقر -.

ةرابج ةحص هدنع ناك مصاع هللا ءاشام ؟؟ ةيدانو ةدغر ريغ يف .-وه

ةحكلا اهتباصأ ىتح ةيلا ع ةكحض ميرم تقلطأ .

اهسفاني ًادحأ ىري نأ عيطتسي ،ال ةئيربلا اهحم مال لمأتي اهيلإ رظن

ناك املا طل يتلا هتقيفرو هتريغص .. لظلا ةفخو ءاكذلا و لا مجلا يف

نوكي هلمع يف .. اهماما ةيقيقحلا هتيصخش ضرف عيطتسي ال

فوؤر ريغ .. توصلا نشخ الحم.. ملا يوق هجو وذ مدآ طباضلا

فيطل .. هيخأ عم حرمي ريغص لفطك نوكي اهماما ..امأ يساقو

دوهعم ريغو .

مدااااآ -

تلمكأف ةشهدب اهل رظنف اهتوص ىلع ضفتنإ



هيإ يف تحرس كيلع يدانب ةعاس يلا !!-قب

؟؟ ةيدان عم هيإ يتلمع مهملا .. ةيوش نابعت شيفم -اه..ال

ينتلصو يه .. تلتق يللا يه شم سب .. ةجاح شتلمعم ممما -

ال تلتق يللا يه شم سب ةمهم ةجاحل .

؟ ةدغر يف ةكاش شم -

هللا سب مصاع نم تذأتإ ةدحاو رتكا ةدغر يتقولد دحل .. ةكاش -ال

بعصأ لكشب ىذأتا ينات دح يف نكمي ملعا .

؟ نيدعبو بط -

فرعت تناك ىودف اهمسا ةدحاو يف نا تلا ق ةيدان .. نيلبق -وال

اهاعم ملكتن حورنه ةركبو اهناونع تدخاو مصاع .

سيب -.

ةناعجو بعتلا نم تومه .-انا

نسحا تيبلا حورن يلا .-عت

.-ياليال



نينث اإل سلج تقولا نم ليلق دعبو .. مدآ لزنم ىلإ يئانثلا لصو

يلقًال ناثدحتي تيبلا صةلا يف .

دجب اهلح يف لشفه ينإ ةساح .. مدآأ يوأ ةعكلكم يد ةيضقلا -.

يققحت ِتنإ لوطي ناك مصاع ..وه هدك شيلوقتم ةطيبع اي سب -

؟ هتيضق يف

اهلحأ شتفرعم ضرفإ .-و

سا يتنب ..-اي

ضرفإ لوقب : ةلئاق هتعطاق .

ةلواحملا فرش ةيافك -.

يتقولد دحل اهلحن نيفراع شم انحا ةطقن اذك يف -.

امه هيا -.

مصاع موده ةحيرو .. قورحملا قرولا ..و هتيق ال يللا طيخلا -..



مصاع بتكمل لتاقلا لخد يازا ..و قلحلا ةدرفو .

تبحستا اهلك مصاع سولف ناك ،اذا يناريحم ةجاح يف وضرب -

؟و ةكرشلا يف مهلا حب نيعوبسا لضف يازا .. تدخاتا ماالهك لكو

سولف اهيف هنزخلا يازا .

نا تظح ال مصاع بتكم تعاتب تاريماكلا تعجار انا..امل كلوقه -

ناك مصاع ناشع نيتعاسب ةميرجلا لبق دحل ةيضاف تناك هنزخلا

ناك هنزخلا ةميرجلا دعب سب .. قرو اهيف طحيبو اهحتاف

ةقرسلا شم هفده نا حضويب لتاقلا نا هانعم ادو .. سولف اهيف ..

هيلع رودن انزياع لتاقلا .. تقولا سفنف سب .

هيلع رودن -

ةدرف يز ةطيبع ةجاح هتوفته شم ًادج.. يكذ لتاقلا .. مدآ اي -هآ

نافربلا ةحير ..وا قلحلا .

تس؟ ةدحاو اهنإ هدكأتم هسل ِتنإ -

اهفرعت ةيدان .-هآ..و

-!!!!



نيمخت درجم شم عفًال لتاقلا نيم فرعت ةيدان -

نينم يتفرع -

اااقب ةنهملا رارسأ -

ىلع تاقرط اعمس امدنع امهتاكحض تتفخ مث ًايوس نانث اإل كحض

بابلا .

دح؟ ينتسم تنإ -

بابلا حتفي وهو مدآ اهباجأف ماهفتسإب ميرم اهتلا ق

باوبلا نوكي نكمم .-أل

رظنت يهو ةعولب همامأ فقت ةباش ةأرمإب ئجافتف بابلا مدآ حتف

لفس أل ىلعأ نم هيلإ .

ةجاح يف ريخ .. كيزإ رهس؟ -.

ىلإ لخدتو هعفدت يهو هتباجأف قيضب اهل رظني وهو مدآ اهقطن

ةقشلا

كيلع نمطأ ةياج تنك سب شيفم .-ال



عأ نم ميرم صحفتت ةمدصو ةشهدب اهمامأ رظنت يهو ةأجف تفقوت

راكنتسإب اهلفس ..الاهأل

كترضح نيم -

ىرخا ةرات وآلمد ةرات ميرمل رظنت يهو تنبلا اهتقطن .

هيإ؟ كتفصب انه ةلخادو نيم يللا ِتنإ -

؟ ةجاح يف هيلع نمطأ ةياجو مدآ ةراج -انأ

ةمرح اهيل تويبلا يلخدت موزل هل شناكم ميلس غاص كمادق وهاو -

راشلا نم ةدحاو كلكش ِتنإ ..اد هما كنأك يملكتتب مكلا ِتنإ -..

ىلإ رظن مث ميرم مامأ فقوو روفلا ىلع ةظحللا هذه يف مدآ لخدت

كلذ ترهظأ ههجو تاريبعت نأ ىتح بضغلا ب ةئيلم ةرظن رهس

ئاقًال ثدحتو .

يهو .. نيم عم يملكتتب ِتنإ سيوك يفرعت يملكتت ام لبق -

قح اهدنع و ةجاح يف شتطلغم .

ناشع يد نيم كلا!.. رحاس شنوكت اهلقومحم نامك تنا كلا -مو



اهببسب اد لكشلا ب اياعم ملكتت

ىلع هدي عضو مث هبناجب فقت اهلعج ىتح ميرم دسج مدآ كرح

ءافخإ ةلواحم تلا قف ةاتفلا ظيغ راثأ امم يلقًال هيلإ اهمضو اهفتك

اهظيغ .

؟ كتخأ .. كلهبشت -

يتبيبح .-أل..

ىلع مدآ طغض ىتح ثدحتلا ميرم تلواحف هدر نم ناتنث األ تمدص

ئاقًال ةيرخسب مستبإو ةاتفلا هجو يف رظن مث تمصتل اهفتك ..

رهس؟ اي ةجاح ةزياع تنك -

ظيغلا نم ريثكلا اهيف ةربنب درلا هاتأ

كنذإ نع ةجاح ةزياع شتنكم .-أل

كحضت يهو ميرم تكرحتف اهفلخ بابلا تقلغأو ةاتفلا تجرخ

ةوقب

؟ ةروم األ نيم ىرت اي سب .. ايلع تبعص .. عيظف ناك اهلكش -



ئاقًال هيفتك مدآ عفر

ةيفاعلا ب اهيشمأو يجيت هدك ةيوش لك يبنج ةنكاس ةدحاو -.

ىرخأ ةرم تلأسو اههجوب تسبع

هيإ؟ لمعت يجيتب -

ينات يشمتو يغرت .. يغرت -.

ًابيرقت طلغ رظنلا تفل حلطصم همهاف يه -.

لصح -.

هدك؟ اهلتلوق هيل تنإ مدآ -

؟ هيإ اهلتلوق -

كتخا شم انا .-نإ

ميرم اي ةيوش اهنم محرتا ناشع -.

عطق نم ضعب لكأت ةكير األ ىلع تسلج مث ًاباجيإ اهسأرب تأموا

لوقت يهو ةهكافلا



بتكم حورنه ىودف دعبو .. ىودفل حورنه ةركب كسفن رضح -

ةجاح ماك كانه فوشا ةزياع ناشع مصاع .

ققحملا ةدايس اي كرما تحت -.

مانا ةزياع ناشع اقب لزنه ..انأ رتسلا ب ققحم -.

يلزنت ام لبق ةجاح كلوقا زياع .. ميرم -.

كاعماس -.

بدكا بحب ..وال بدكا شفرعبم .-انأ

؟ يتقولد يد ةلمجلا ةمز ال هيا -

اهيمهفته نيدعب سب همز ال اهيل -.

ثدح اميف ركفت يهو اهتيب ىلإ تعجرو هتعدو مث هل تمستبإ

و ثدح امب ديعس ئيش اهلخادب ناكف .. فقوملا تركذت املك مستبتو

هببس ملعت .ال

قيمع تابس يف تحار مث دغلا موي يف هللا تعدوتسإ .



**************************************

سماخلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

رثكا نم ىنبم ةبتع اهيمدقب ميرم تطخ ةيقارلا قطانملا ىدحإ يف

مث هترايس نكر امدعب مدآ اهب قحل .. عاستاو يقرو ةماخف ينابملا

اهناكم نع ةرامعلا سراح أسال امدعب " ىودف " ةقش ىلإ ًايوس ادعص

فصتنم يف ةباش ةارمإ اودجوف مهمامأ بابلا حتُف و تاظحل ترم

اهنأك .. رهظملا نسحو ءارثلا اهيلع ودبي .. اهرمع نم تانيث ثلاال

اهب علطتي هتدجو مدآ ىلإ ميرم ترظن .. ابوروا نم ةمداق ةحئاس

عزفب مدآ ضفتنإف ةوقب هعارذ ىلع هبرضت يهو تمحمحتف بجعتب

ئاقًال ةيصخشلا هتقاطب جرخأو فقوملا كردأ مث

؟ كترضح عم ملكتن انليحمست .. ديمحلا دبع مدآ بيقنلا ..انأ محا -

بجعتو قلقب درلا هاتأ ..

؟ مدنف اي ةجاح يف وه سب .. ديكا -

يشمنهو ةعاس عبر هللا ءاش نا ريخ لك ..-الال



ملو مهتث ثال اوسلجف اولخديل قيرطلا تحسفأ مث اهسأرب تأموا

ثيدحلا ىلع اهثحي ميرم ىلإ مدآ رظن ىتح مهنم ًدحا يأ قطني

ةلئاق تهوفت يلقًالمث ةتماص تلظف

ميارج يف ةققحمو يبرعلا ميرم ةيماحملا .-انأ

تلا مثق قلقب ىودف تأموا

يكيب هأًال كفرعأ ًاعبط ..-ها

والال؟ نارهز مصاع توم نع يتعمس كترضح -

ةضمغم يهو تباجا يلقًالمث فلخلا ىلا اهدسج ىودف تخرأ

اهينيع

هنع تعمس ةويأ -

كنم عمسأ والمز ةياكحلا يف ةمهملا تايصخشلا رثكأ نم كترضح -

؟ نكمم .. ريتك

يلضفتا ديكا -

نينم هيتفرعو ؟؟ يازإ لماع اهلكش ناك مصاعب كتق ..-عال



يد اقب يازا هتفرع .. ربلا ىلع هسل انك ةيداع تناك هيب يتق -عال

هدك ةياكح

ديدشلا اهمامتهإ يدبت يهو ميرم تمستبا

كلضف نم اهعمسا ةباح -

امل أدب هلك عوضوملا -

*****************************************

ىودف : ةثلا ثلا ةياكحلا "

نم مك اهلخادب .. اهيلع دسحُت ال حةلا يف ةرايسلا دوقت تناك

تلطعت ةأجف ..مث مهلمكأب رشبلا ىلع ىغطي نأ يفكي بضغلا

نأ تلواح اهنم تلزنف رثكأ اهبضغ داز امم هملعت امال ببسل ةرايسلا

صخش يأب لا اإلصت تلواح .. لشفلا ب اهتلواحم تءابو ةلكشملا مهفت

اهلوح تتفتلإ ، اهفتاه نحش ذافن ببسب عطتست مل اهدعاسي ىتح

يف ىتأ ام لك تنعل يوارحصلا قيرطلا فصتنم يف اهسفن تدجو

ةدعاسملا و ةدجنلا هللا ثعبي نأ رظتنت ةرايسلا ماما تفقو مث اهرطاخ



تفقوت ىتح اهل ترواشف ةيتآ ةرايس ديعب نم تأر ىتح اهقيرط يف

اهمامأ ةرايسلا

؟ ةسنآ اي ةجاح يف -

تيبلا حورا ةفراع شم وانا تلطعتا يتعاتب ةيبرعلا تحمس ..-ول

يندعاست اهحلصت فرعت ول كترضح نكمم

صحفتي ذخأو هيدعاس نع رمش مث ةفطعم علخو هترايس نم لزن

ئاقًال لمأ ةبيخب اهيلإ رظن يلقًالمث ةرايسلا

يكيناكيم ةجاتحم انه حلصتت عفنيه شم -

اهيدي ضبقت يهو ةلئاق تفتهو ةقنخب اهينيع تضمغأ

هلوأ نم نياب موي .-وه

ةطنش يف لبح اياعم انا ظحلا نسحل .. سب كسفن شيقياضتم -

ريتك تضرعتا .. ايارو اهرجاو ضعبب نيتيبرعلا طبره .. ةيبرعلا

يطايتحا دخا تيقبف يد فقاوملل .

ااا ذاتسأ اي كترضحل يوأ ةركشتم مامت -



نارهز مصاع .. مصاع -.

ةماستبإب تلمكأ

مصاع ذاتسأ .-اي

نينث داعاإل و هءارو اهترايس يف تبكر مث مصاع امقهلا ذيفنت مت

ىودف تيب ىلإ

لوقت يهو ةمستبم ةرايسلا نم تلزن ..

كعضو انبر نإ سيوك وهللا يازإ كترضح ركشا ةفراع شم يقيقح -

يقيرط .يف

هلل دمح هدك.. لمعيه ناك يريغ دح يأ ةجاح شتلمعم هيإ ىلع -

كتم سال ىلع

كترضح ملسي -هللا

ئاقًال اهل اهاطعأو ةريغص ةقاطب هتظفحم نم جرخأ

وانأ تقو يأ يف اياعم يتلصاوت ول ديعس نوكه يعاتب تراكلا -اد

كرمأ تحت .



ةقاطبلا أرقت يهو اهلزنم ىلإ تدعصو هتعدو مث ركشب هل تمستبإ

لا مهإب اهتبيقح يف اهتعضو مث

ا مهنيب رادو اهل ةرايز يف ىودف تاقيدص ىدحإ تناك مايأ ةدع دعب

..آليت

وا نام سينزيبلا لا جم يف دح يفرعت .. تركتفإ ىودف اي حص -

يد؟ سانلا نم دح يأ ناموو سينزيب

هيل؟ سب مهفرعا هدك دحاو ماك -هآ

اد لا جملا نع ةيوش فرعا ةزياع و هدك لا ؤس اذك يدنع لصأ -

هاعم يلصاوتت مهنم دحاو مقر كلبيجا لواحه -.

ناك اد ةرتف نم هنع يليتكح ِتنإ يللا وهللا..وه تيراي ىقبي -

؟ هيإ لغتشيب

؟؟ دحاو يهنا -

تلطعتا كتيبرع ام دعب يوارحصلا ىلع نم كباج يللا -.

يناوث .. فورعمو لا معا لجر اد ابيرقت ؟.. مصاع كدصق .. هااا -



هعاتب تراكلا كلفوشه .

اهتقيدصل اهتطعأو ةقاطبلا اهتبيقح نم ىودف تجرخأ قئاقد دعب

ةلئاق

هيجاتحت ام تقول ِكاعم هيلخ مقرلا وها -..

ىلا ةقاطبلا ىودف تداعأ مث اهفتاه ىلع مقرلا اهتقيدص تخسن

ةلئاق ىرخأ ةرم اهتبيقح .

يد سانلا جاتحب ًانايحأ ناشع اياعم تراكلا يلخ سب -.

ًادج يكيل يسريم مومعلا ىلع يتبيبح اي يبحت ام يز -..

ركفت اهايإ ةكرات اهتقيدص تلحر ليلق دعب مث ىودف اهل تمستبإ

ركذتت يهو ًايئاقلت تمستبإف مصاعب اهئاقل تقو اهعم ثدح اميف

ةلطو رهظم هلو ةميسو وذمالحم ةينبلا يوق .. مصاع ليصافت

نم لك نيكسم نكلو هتلوجرو هتيصخش ةوقو هتماسو ىدم حضوت

ةدحاو يأ تملع تناك ولف .. يجراخلا مهرهظم بسح رشبلا راتخي

ةأرما يأ ههجو ىلإ رظنت تناك ..امل لخادلا نم مصاع وه ام نهنم

هرهظمب ناسن لااإل مج ساقي هلك..ال ملا علا لا مج هيف عمتجإ ولو



دعب .. هحور ءافصو هبلق ءاقن ردق ىلع ساقي امنإ .. يجراخلا

مث اهعم ثدح ام ىلع هركشتل مصاعب لصتت نأ ىودف تررق تاظحل

مت لعفلا لا..بو لإلصت ةجحك هلمع لا جم يف ةلأس نماأل ليلق هلأست

اذهاألرمكاأليت

؟ مصاع ذاتسأ -ولآ..

؟ اياعم نيم ةويأ -

يتيبرع تناكو يوارحصلا ىلع ينتلباق كترضح يللا ىودف -انا

ةلطعتم .

؟ كرابخأ هيإ كيزإ .. كتركتفإ ةويأ -

كيل ينانتماو يركش رركا ةباحو هلل دمحلا ريخب -

يكيلع تفرعتا ينإ طوسبم انا اد سكعلا ب ةجاح وال ركش شيفم .-ال

ول لغشلا عبت هدك لا ؤس ماك يدنع ناك تحمس ..ول كيلخي -هللا

كلطعه شم .

يلضفتإ ًاعبط -ها



***************************************

؟ نيدعبو -

ىلع بواجتت اهنإ نم ربكا تناك يتلأسا انا اهتعاس .. ةجاح -واليأ

هدك لصح وعفًال هيف ملكتنو هيفاك يف لباقتن انقفتإ ف نوفيلتلا

هنم دافتسأ ةجاتحم تنك ةنام انالأل سب ..

؟ هيإ يلغتشتب كترضح -

ريدصتلا و داريتس اإل تاكرش ربكأ نم ةكرش يف ريدم ةريتركس -..

يلمك .. هدك ناشع -هاا

ارب ىقبي اد لك نا طرشب سب لغشلا ينملعي هاعم لزنا تيقب -

ةجاح لك ينمهفيو ينملعي ناكم يا يف لباقتن ..انك هتعاتب ةكرشلا

باحص انيقب ةيوش ةيوش .. ملكتنو ةينات عيضاوم حتفي نيدعبو

امقاهلا دحل .. هدك فيفخ ىلع حمليب هنإ مهفأ تأدب نيدعبو ًادج

نارودو فل ريغ نم يرغود .

ناك؟ كنم درلا -هاو



سب هدك سب فوشنو ىنتسنو سيوك هلك همدقي انبر يللا نإ ناك -

يبح ةيادب يف تنك ةحارصبو وضرب تاحيملتو ةفاطل ينم يف ناك

عفًال هيب تقلعتا .هل..

؟ يازإ هيتبيسو -

اوباجو مصاع نع ةجاح لك قاولا يللا امه ةدغر و ةيدان .. ةيدان -

ريغ نم هاعم تعطقو مصاع تبيس يللا يسفن نم انا يف نامك ةلدأ

انه تيجو ميدقلا يتيب تبيسو ةجاح هلوقأ .ام

ينعي هيتقوزخ -.

لوقت يهو هعم ىودف تكحضف ببالةه كحضي وهو مدآ اهب قطن

عوبسا دعب سب ايلع روديب ناك هنإ ديعب نم هنع تعمسو عفًال -هأ

عفًال دج لخاد شم بعليب ناك هنا تفرعف رودي لطب يئافتخا .نم

؟ يازإ يتفرع -

اهتعاسو ايلع لأس هنإ يلا قو ايب لصتا ةميدقلا ةرامعلا باوب -

شفرعيم ناك مصاع يلا فبتلا ديدجلا ناونعلا فرعي ناك شدحم .



؟ يكوغلبو يازإ اوفرع ةدغر و ةيدان بط -

كلوقه -..

***********************************

توص يلالً..عال ةقيقد نورشعو سمخو ةنماثلا ةعاسلا مامت يف

دعب تدر .. بيرغ مقر نم يتآ لا صتإ نع نلعيل ىودف فتاه

األيت ثدحيل تاظحل .

؟ اياعم ىودف -ولآ..

؟ اياعم نيم ةويأ -

؟ نارهز مصاع يفرعت كترضح -

اهلا ؤس ترركف لا ؤسلا نم ىودف تبجعت ..

؟؟ اياعم نيم -

هاياحض نم ةدحاو .-انأ

؟ ةجاح وال حافس !!وه هاياحض -

؟ ةيوش ملكتنو كترضح فوشا نكمم .. هدك يز ةجاح -



؟ كترضح شفرعم انا نكل يدو ب ناك !!-وهللا

هيفاك يف ةركب كلباقه كسفن ىلع ينمأت سب ناشع شيقلقتم -

يلا عت كتايح و كسفن ىلع ةفياخ عفًال ولو ..4 هعاسلا ****

كانه ينيلباق

؟ هيإ لمع مهلا؟ مصاع -وه

لك يرسختو يلدهبتت ام لبق اهيفرعت المز ريتك تاجاح لمع -

ةجاح ..

نأ تررقف ىودف سفن يف كشلا و قلقلا راثأف ةأجف ةملا كملا تهتنإ

لصتملا هب اهربخا يذلا ناكملا ىلإ يلا تلا مويلا يف بهذت

****************************

؟ نيدعبو -

و ةجاح لك يلوكحو هيفاكلا يف ينولباق ةدغر و ةيدان موي ينات -

اهيلع حضاو ناك ةدغر نإ يز .. هوباج امه ليلد اذك نم تدكأتإ انأ

ناك مصاع يللا ناكملا انحورو .. اهيف هلمع يللا نم ةلدهبلا و بعتلا

هدك ةرخص ىلع ةروفحم مهيماسأ كانه تفوشو ةيدان هيف لباقيب ..



مهنع مصاع تلأسو .. رودب تنك يللا انأ ايل ةفاض باإل ليلد اذكو

شباجمو رتوتيب ناك سب والال؟ يلبق كتايح يف دح يف ناك هلتلوق

ف ةيدانل هلوقيب ناك يللا الم كلا سفن لا قو سب ةدغر ةريس ريغ

يسفن نم هتبيسو بادك هنإ تدكأتإ اهتعاس .

ًال صأ هتايح يف كنإ وا هيلباقتب كنإ يازإ اوفرع امهو بط -.

شم وهو انا نا تدكاتإ و تفرع املو هبقارتب تناك ةيدان ناشع -

سبو يلتلا قو يلصوت تلواح هدك نم ربكأ انيب يللا و باحص درجم

هدك .

هيلا وح اوفلي مهلك ناشع ينعي هيف ولحلا هيإ ..وه مممما -

اًمياد ناك .. يقشو هسفن يف ناچ ناك عفالً.. ولح ناك مصاع -ال

تنب يأ اهجاتحت تافصاوم يف هلكش .. يزمر دمحأ لثمملا ب ينركفيب

هليصبت يفرقت هتيصخش يترشاع ول نكل .. رهظملا و لكشلا تانب .نم

ينعي ينم ىلحأ ناك -

فيفخ بضغب ميرم هل ترظنو ىودف هل تمستبإف ًاحزام مدآ اهقطن

ئاقًال لمكأف



تكسه رضاح -

مامتهإب اهتلأسو ىودف ىلإ اهرظن ميرم تهجو ..

؟ هيتبيس ام دعب مصاع ةايح نع ةجاح يأ شيفرعتم كترضح بط -

تامو ..! هنوفيلت مقر ينم تدخأ يللا يتبحصب طبترأ هنإ فرعأ -

اهباس شناكم اهاعم هسل وهو

ِتنإ شوهتباسم كتبحاص يازا و بط .. صلخه شم -ايهللاانا

هنم؟ شاهيترذحم

ططاح خم..وا ليسغ اهلماع هنأك .. رييتك ريتك اهترذح هووووي -

نامك ةيدان و ةدغر نع اهلتيكح ! يازإ شيمهفتم اهينيع ىلع ةجاح ..

سيوك هنإ تممصو ةجاح يأ هنع قدصت ًامامت تضفر يه سب

ام دحل اهتحار ىلع اهتبيس ًادج.. هيب ةقلعتم تناكو اهبيسيه شمو

اهافق ىلع دخات شتقحلم ةظوظحملا تنب سب قح يدنع ينإ فرعت

تامو اهباس كبوداي

ةلئاق ميرم تفدرأ مث ىودف هلوقت ام ىلع مدآ و ميرم يئانثلا كحض

يد كتبحاصل لصوأ ةزياع انا كلضف نم بط -



؟ اهليابوم وال اهناونع -

اهناونع -

يتقولد كلوهبتكه مامت -.

اهتصحفتف ميرمل ةقرولا تطعأ مث اهتقيدص ناونع ىودف تنّود

تلا يلقًالمثق ميرم

هيإ؟ اهمسإ -

يلع ريده .. ريده -.

يد ةلباقملا ىلع ىودف ةذاتسأ اي ًادج كترضح ركشب انأ مامت -.

وهللا تفرشتإ يللا انا .-اد

اهنيعب هل زمغت يهو تلمكأ مث مدآ ىلإ ترظن

نامك طباظلا ةدايس .-و

هتعفدو مدآ عارذ تكسمأو اههجوب تسبعف ثدح ام ميرم تظح ال

لزنملا نم اجرخي يكل اهمامأ .



ةلئاق ههجوب ميرم تخرصف لفس األ ىلإ زنال

اهطاسبنا نع ربعتبو كلزمغتب يهو اهيب طوسبم كتدايس و هاااا -

ةرملا ب هيل اهمقر شتدخم .. يبيابح ..اي تيج كنا

ةدراب ةماستبإو ةزفتسم ةربنب ثدحتف اهظيغ ريثي نأ مدآ لواح

ىلع ةلأساو يغر ةلزان كترضح اهمقر دخا ةصرف يف شناكم -

ةيلولا

ةوقب تخرصف بضغلا ةدش نم رمح األ ىلإ اههجو نول لوحت

ممممدددددااااااااآ -

سانلا انيلع يملته يتنا ةنونجم اي يتكسا -.

ةزفتسم ةربنب لوقت يهو اهدسجب ميرم تعولت

طباظلا ةدايس اي هيإ وال كوبرضيو اوملتيل فياخ -.

كسمأف اهل نورظني بابشلا عضب دهاش امدنع اهتلعف نم مدآ بضغ

اهل رظن مث دوقملا مامأ سلجو ةرايسلا ىلإ اهبحسو ةوقب اهعارذ

لا قو بضغب



عراشلا يف ةعايمو علدو لبه يلطب -.

ةوعد شكلم -

انا كطبظا ام لدب هدك كسفن يطبظإ ميررم -.

نامكو ينقياضتو ينزفتستب ةيوش لك تنإ ايلع كتوص شيلعتم -

كتوص يلعتب .

ةلئاق ميرم تثدحتف ةرايسلا تكرحت تاظحل دعب مث نينث اإل تمص

مصاع بتكم ىلع انيب علطإ -

مصاع بتكم ىلإ هقيرط لمكأ امنإو دري مل

مدآ اهفلخو ميرم تلخدف مصاع بتكم ىلإ نانث اإل لصو قئاقد دعب

لبق يذ نع فيثك لكشب ناكملا ناصحفتي .

اهلا يخ يف ةميرجلا ليخت لواحت ةفرغلا فصتنم يف ميرم تفقو

نكام اال ضعب ىلع رواشت يهو اهسفن يف تلا .قف

ةيعضو يف همين لتاقلا و تاصاصر ب3 برضتا انه دعاق ناك -



هموده يف يميرح نافرب .. يسركلا رهض ىلع قلح ةدرف ، ةنيعم ..

اد يف ..االمه يسركلا ءاحنا لك ىلع طيخلا انه..و قورحم قرو

ب هسفن ىلع لفق يللا وه مصاع ناك اذإ يازإ لخد لتاقلا هلك

ةلوقعم ! ةيوش كغامد يلغش ةمويرم اي تبي يازإ .. يازإ ! حاتفملا

انعجار انحا ام وضرب ؟ال سارحلا نم دحاو عم قفتم لتاقلا نوكي

اه ..اه يتقولد دحل تريغتا ةجاح شيفم ارب يللا عراشلا تاريماك

يركف .

ةلئاق نينيعلا ةظحاج هيلإ ترظنو مدآ فقي ثيح اهفلخ تتفتلإ .

يبنج فقا ىلا عت مدآ -.

يلقًال ةمخض ةبتكم ماما نينث اإل فقوف بجعتب هنم هتبلط ام مدآ ذفن

ًاديج ةبتكملا ميرم تحصفت .. تادنتسملا و بتكلا نم ديدعلا اهب

ًامامت هعقوتت تناك ام تدجو ىتح بتكلا نم اهيلخُت تذخأو

**********************************************



سداسلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

ىتح ءاكذب مستبت يهو هيلع تطغضف ريغص رز اهمامأ ميرم تدجو

ًال يلقةبتكملا تكرحت

ئاقًال فته ىتح لصح امب مدآ أجافت

يازإ هدك يتعقوتإ ،!! ةبيعللا تنب -اي

رخفلا نم ريثكلا اهيف ةربنب درلا هاتأ .

نويلم يف لمعتإ اد عوضوملا ناشع يبغ يللا وه ، ةبعص شم -

هيإ يف فوشن ىلا ..عت اهفاشتكإ لهسف هدك لبق مليف .

ىلع مدآ تبر يلقالً، قيض ملس ادجوف ةبتكملا فلخ نينث اإل هجوت

ماهفتسإب هل ترظنف ميرم فتك

يكارو انأ يلزنإ -

ام ملسلا ةياهن نأب ميرم تئجافت ىتح ملسلا رخآ ىلإ يئانثلا لزن

مصاع بتكم هب دجوي يذلا ىنبملا شارج ..يهإال



ضفخنم توصب مثقلا هلوح ام ىلإ مدآ علطت

برقع ناك اد مصاع -

يز ناكم ألن مصاع فرعي لتاقلا ينعي انه.. نم لخد لتاقلا ينعي -

اد ملسلا نإ ًاصوصخو حمسي مصاع ام ريغ نم هلصوي دح بعص اد

ةيرادتم ةتح يف ..

تلخد يللا نيم ىرت -اي

؟ لجار لخد يللا شلوقتم هيلو -

؟ هيإ يدصقت -

شلا اد،قم ناكملا دوجوب فراع ميرك ديكا .. ميرك شنوكيم هيل -

هيل قيقحتلا يف هنع

يفبهلا؟ شاجم نكمي -

نكمي !..وا فرعي شدحم يازا لخد لتاقلا ريتك انلأس انحا -ام

لهجلا اوعنصتيب .

؟ فوشنو شارجلا تاريماك حتفن يجيت ام بط -



شيفم انه ترود ًالانا صا تاريماك شيفم انه -

اد؟ يز شارج يف تاريماك شيفم يازا -

تنإ هيف.. نكريب شدحم اد شارجلا ألن جاتحم شم ىنبملا ناشع -

؟ يضاف شارجلا نا بكلا دخاو شم

رود ماك اد ىنبملا -

-تالهت

حص؟ مصاع عوتب مهلك -

وال هددجيه ناك نكمي هيل شفرعم شارجلا لفاق ناك مصاع -هاو

ةجاح .

نيدعبو بط -

نينم لخد لتاقلا انفرع اننا يهو ةمهم ةطقنل انلصو انحا يتقولد -

اد ناكملا فراع لتاقلا نا انفرع يلا بوتلا

؟ نيم يف ةكاش -

ةدغر ..و ةدياع و ميرك .. يغامد نم مهعلطا ةفراع شم !-تالهت



ةيضقلا كفن لواحنه نيدعبو اهبوجتسن سب ةدحاو ريغ شلضافم -

يد .

ةلئاق ىرخأ ةرم بتكملا ىلإ دعصتل ميرم تكرحت

ةيوش ركفن كاعم دعقا ةزياع األلو سب ، ةركب اهلحورنه -.

ئاقًال اهفلخ دعصي وهو مدآ أموا :

يتزاجا ةدراهنا هدك هدك مامت -.

ريكفتلا ةريثك نهذلا ةدراش هلزنم ىلإ مدآ ةبحصب ميرم تداع ..

بحسف اهقاهرإ مدآ ظح ال ىتح اهانيع ةضمغم يهو بعتب تسلج

ئاقًال هيفك نيب اهدي كسمأو اهلباقمب سلجو يسرك .

هدك كفوشأ يتداع نم شم ؟ يدمجإ كلتلوق شم -.

ةيدان يف ةكاش تنك حرابما ينعي .. اوديزيب مهيف هبتشملا موي لك -

اهسولف دخات ةزياع اهنإ ببسب هتلتق ىقبت يه نكمم تلوق ناشع ..

يللا يرسلا بابلا ناشع ميركو ةدياع و ةدغر يف ةكاش يتقولد

شم دح اذك يف ةكاش ينيلخي ردق ًادج.. يكذ لتاقلا .. هانيقل



هئاكذ تام عال نمض نم عالةم اهدحول يدو دحاو صخش

كلكو ماعلا بئانلا مادام .. يكيف نيقثاو انلك .. يكيف قثاو -انأ

ميرم اي اهيلحته ىقبي ةيضقلا يلحت .

بعتم اهريكفتو يوا هعكلكم -

و كدعاساو ِكاعم ركفا لواحب ردقا ام دا ىلع ..-انا

ةتح يا يف اياعم ىتح كنإ ةيافك هدك شلوقتم : ةلئاق هتعطاق

كنم ةزياع سب يتقولد اد.. بعتلا لك نوهم كنإ ةيافك و اهحورب

ةطيسب ةجاح .

يه؟ هيإ -

يد كتضوا يف يللا ةريبكلا ةحوللا ىلع ةميرجلا للحا ةزياع -.

يلا .-عت

ىلع سلجو ملق اهاطعأ ىتح هتفرغ ىلإ هفلخ اهبحسو اهدي كسمأ

هلعف يونت ام رظتني ريغص يسرك .

بوتكم ، فصتنملا يف ةرئادب نيلصتم رئاود ةدع ميرم تمسر



مهنم ةدحاو لك لخادب بوتكم رئاودلا يقابو .. مصاع مسإ اهلخادب

ميرك و ةدياع و ةيدان و ةدغر

ىودف شيتبتكم هيل -.

ءودهب ميرم تدرف ًامهفتسم مدآ اهب قطن

تناك ًال صا مصاعب اهتفرعم يد سكعلا ب ىذأ ألي شتضرعتم ىودف -

ةحلصم .

؟ هبحاصو هتخا يف ةكاش هسل -

هيف كوكشم ىقبي مصاعب ةبرقم ةلص هل دحاو لك المز هااآ -.

يز تس لتاقلا نا تبثيب ليلد اذك .. جيردتلا ب اهصصفن يلا عت بط -

؟ ميرك يف ةكاش هيل .. مصاع موده يف نافربلا ةحير و قلحلا ةدرف

هيلع نم هابتش واال كشلا ليشي ناشع هدك لمع ميرك نكمي .-ام

ميرك انعمشإ ًادج سيوك هلغش و لغتشيب نينس عست هلا قب مصاع -

؟ يتقولد هتوميه

شم هتليع مصاع ناك ..اذإ هابرغتسم لا ؤس يف وضرب ، حص -



هدك لمع يازا .. ةكرش لمع يللا هدحول وهو اد لا جملا يف لغتشتب

ةنس 40 لمك شناكم ؟اد ريغص نسف وهو

نكمي وأ دح يأ نم ةفلس ،وأ كنبلا نم ضرق نكمي لصحتب يداع -

يداع اد لك لمع هدوهجم .

؟ ميرك بطشأ -

دعبتسم شم وضرب وه بنج ىلع هيطح -

طحن .. اهيف دح مسإ طحن ضورفم ةيضاف يد ةريادلا هدك .. مامت -

نيم

؟ ىودف -

ميالاه دح امناليق دحل ةيضاف اهبيسن ..-ؤت

؟ قورحملا قرولا زغلل يلصوت شيتردقم -

تفلي زياع ناك لتاقلا نا ةقيقحلل برق ادواال مهلوأ .. نيلا متحإ يف -

رظن ةهجو نم قرحتي ادالمز قرولا ،وا يداع قرولا قرحف رظنلا

لتاقلا ..



تلمكأف لحلا داجيإ يف هرسعت نع ًاربعم هعباصأب هسأر مدآ كح

هلوقت تناك ام ميرم

ضعب اوفرعي مهفرع مصاع يللا لك نا انه ةجاح مها سب -..

آلمد هبتكت ام حرشت يهو ةكباشتم طوطخب رئاودلا لصوت تذخأ

ةلئاق

فرعت ىودف .. ىودف اوفرعي ةدغر و ةيدان ، ةيدان فرعت ةدغر -

ريده ..

إلهي؟ انلصويب -واد

فرعت مهنم ةدحاو يف ديكأف .. مهيف ةدحاو ول لتاقلا -.

يد ةيضقلا نم تفل يغامد انا ممممما -.

ديفم ئيش يأ انيدي كالاهم نكمي ريدهل حورن ةركب -

يد ةيضقلا يلحت يفرعته هللا ءاش -نا

ةفرشلا ىلإ ًاعم اجرخ مث كالهم ىلع نمؤت يهو بحب هل تمستبإ .

رسي األ اهدخ لفسأ اهدي ةعضاو بطرلا ءاوهلا ب عمتست ميرم تسلج



ةلئاق مدآ ىلإ ترظن مث

؟ كدحول شياع لضفته ىتمإ دحل -

ةحزام ةربنب باجأ

زوجتأ ام دحل -

؟ وضرب ىتمإ -

اهزوجته ديكا ةدعتسمو ةيضار اهيق .-املاال

؟ نيم يه -

ةسورعلا -

ىرخأ ةرم هتلأس مث تاظحل ميرم تتمص

كدلا وو كتدلا و ةافو دعب ؟ اهنع شلأستم هيل ؟ مدآ اي كتخأ و بط -

كل ةجاتحم ديكا .يه

تحارو كاليم شتعمسمو ينتدحتا يه يللا .. اهاعم اهزوج -

تلأس تناك اهاعم قراف ول اناو .. اياضر ريغب هتزوجتا



؟ كشحوت اهنإ ةينتسم يه نكمي شم -

ألنانا يسفن نم اهملكا عفنيه شم انا سب .. يناشحو ديكا يه -

ناطلغ شم .

كال لك نأب اهتفرعم ، كلذ نم رثكأ هيلع طغضت نأ ميرم لواحت مل

صاخش األ رثكأ نم وه مدآف .. تمصت اهتلعج ةدئافب يتأي نل اهم

دانعلا عباط مهيدل نيذلا

تربك كسفن سحتو ةنس 28 لا نس يف لخاد ىقبت هدك ليخت -

يوا .

ةديفم ةجاح يأ شلمعم هسلو ةنس 31 هدنع دحاو ب امبكلا ههه -.

كدحول شيعت ام لدب .. نسحأ ىقبيه ةركف ىلع تزوجتإ ول تنإ -

تنإ ديكا بح مكنيب يف ولو كسّنوي دح يف نوكي األلق ىلع هدك

طوسبم ىقبته .

ايندلا نم شتعلطم انا ميرم اي ةيافك ِتنإ .. يتقولد زياع شم -

كريغ بحاصب

ةلئاق اهسلجم نم تماقو هدي ىلع تتبر مث بحب هل تمستبإ .



اندنع ةركب .. ةيوش حاترت كبيسأو شرخأتم ناشع يشمه -انأ

ةمهم ةلباقم .

ققحملا ةدايس اي كرمأ تحت -

-سالم

-سالم

ناونع ىلإ ميرم ةبحصب بهذ هلمع مدآ ىهنأ امدعب يلا تلا مويلا يف

نود لوخدلا نم مهعنمي ةرامعلا سراح امهلباق .. ريده لزنم

ميرم تلا قف امهسفنب فيرعتلا .

يلع ريده ةقش علطن نيزياع انحإ -.

؟ مكتارضح نيم -

ئاقًال روفلا ىلع مهل قيرطلا سراحلا حسفف هتقاطب مدآ جرخأ

األلو رودلا يف ريده ةروتكدلا تس ةقش -.

بابلا تقرطو ةقشلا ىلإ مدآ عم تدعصو اهسأرب ميرم تأموا

مامكأب نوللا دوسا ًءادر يدترت رمعلا لبتقم يف ةباش اهل تحتفف



ةخفتنم اهانيع .. بوحشلا و نزحلا اهحم مال ىلع رهظي ةفافش فصن

تمستبإ يلقًالمث ميرم اهل ترظن .. ءاكبلا نم ءارمح تحبصأو

ةلئاق ًءودهب :

؟ يلع ريده كترضح -

؟ كترضح نيم انا، ةويأ -

نيياج ، ديمحلا دبع مدآ بيقنلا اياعم و يبرعلا ميرم ةيماحملا -انأ

ةمولعم ماك كنم دخانو ةيوش ِكاعم ملكتن .

ميرم كالم ةحص اهل تبثي ىتح هتقاطب جرخأف مدآ ىلإ ريده ترظن

لزنملا ىلإ امهتلخدأو اهسأرب تأمواف .

لزنملا صةلا يف ميرم تسلجف اهتفرغ ىلإ تلخدو ريده مهتنذأتسإ

يلقًال ركفتو اهينيع قيضت يهو يلقًال لزنملا ءاحنا يف اهلوح علطتت

ةلئاق ميرمل ترظنف تسلجو ريده تتأ ىتح

يلضفتإ -

مكتق عال نع ةيوش يليكحتو ؟ مصاع عم كتياكح يليكحت نكمم -

اهعمسأ تيراي ةديفم مكنيب ام ةجاح ؟يأ ضعب عم مكم .كوال



ةدحاو قيرط نع هيلع تفرعتا انأ سب ..وه ةطيسب ةياكحلا -

امل نينس 3 يلا وح نم هتملك .. لغش ىلع رودب تنك ناشع يتليمز

ةزياع ينا هلتلوق .. لغش وااليق لغتشا ينإ يف األلم تدقف

شم هنإ ..قيلا لغش ةصرف يأ االيق ةزياع و لغشلا ىلع بردتا

ينبردي هدنع نم دح يلخي نكممو ريتك هلغش ناشع يضاف

يندعاسيو ..

؟ لباقم ريغ نم ناك اد لك -

سروك دخاب طبظلا ب ينأك عفدب تنك .-ال

نيدعبو -..

دخا هدك ناكم يف ينتعاب ناك وه سب بردتب عفًال تيقب نيدعبو -

يف ةسيوك و ةصاخ ةلماعم لماعتب تنكف هتياصو تحت سروك هيف

األ ةرادإ لا جم يف همهاف تيقبو سيوك تبردتا ام دعبو اد ناكملا

طوسبم نوكيه هنإ يلا قف اياعم هبجاو ىلع هتركش هيب تلصتإ لا مع

هاعم تلغتشإ انأ .ول

؟ ةكرشلا يف يتلغتشإ -و



ارب لغتشب تنك سب ال هتعاتب ةكرشلا يف -

ماهفتسإب مدآ لأس

؟ يازإ -ارب

تاقو األ بلغأو تنرتن اإل ىلع الني نوا لغشلا ةكسام تنك يللا -انا

اد لك طبظب تنك يللا اناف الني نوا تاعامتجإ لمعيب ناك .

؟ طابترإ مكنيب لصح يازإ بط -

ًانايحأ تنك هدك ناشعف ةكرشلا هلحورا هنإ ضفريب ناك مصاع -

يرهشلا يبترم هنم دخا و لغشلا يف ملكتن ايوخأ عم تيبلا هلحورب

ةدحاو ترتك انتاجورخو باحص ىقبنو ملكتن انأدب جيردتلا بو

تنك .. هبحب تنك وانا ايب طبتري زياع هنإ يلفرتعا مصاع ةدحاو

ىفوتإ ام دحل ضعب عم انلضفو لوط ىلع تقفاوف يوا يوا هبحب

نيعوبسإ نم

هسولف نا كلوقي وا سولف كنم دخاي هدك لبق لواح مصاع له -

؟ ةدعاسم كنم جاتحمو ةليلق

ةجاح يا جاتحب تنك امل امياد انا سكعلا ب ةرم وال شتلصحم -ال



جرحتب شم تنكف ًادج هيف قثا تيقب تقولا عمو هلوقا حورب تنك

ةجاح هنم بلطا .

؟ ةقباسلا هتاق عال نع ةجاح يفرعت -

اياعم لمكيه شم هنإ ريتك يلتلا قو اهفرعا يللا سب يتبحص ىودف -

ةجاح يا شرهظم و هبحب تنك ناشع شتقدصم انا سب ينعدخيبو

صلا خ مصاع ىلع اهتلا ق ىودف يللا .نم

؟ ةكرشلا ناونع يفرعت -

حمسيب شناكم مصاع ناشع اهتلخد ام يرمع سب .-ها

؟ ىتما اوزوجتته ضورفملا ناك -

هللا سب .. يتقولد نم رهش دعب بطختن نيقفتم انك تومي ام لبق -

همحري .

؟ ريده اي لتق يللا نيم يركتفت -

ام ةعاس نم مصاع ، ينانسب هتلكأ تنك فرعا ينتيرايو ، شفرعم -

دربو يتقولد كملكب ةدعاق انا نا ةزجعم ، ةبعص يتلا ح اناو ينباس



يكيلع .

ناك ينعي ؟ مصاع لغش نع ةجاح شيفرعتم ِتنإ بط .. يكامهاف -

يد؟ نم ةجاح وا هيلع دقحيب دح وا ودع هل

لكاشملا بنجتيب ناك مصاع هدك لصح ولو فيضن ناك هلغش -ال

هودع يضري لواحيبو

؟ هيإ ةجيرخ ِتنإ -ها..

ةراجت -

؟ ةروتكدلا تس كنع قلا باوبلا هيل لا موا -

فخ ام دحل ةيوش مهتدعاس وانا نخس ناك هنبإ ةرم يف سب -الاد

ةجاح وال ةروتكد شم ..وانا ةروتكد اي يلوقيب اهتقو نمف

ءاقبلا ، كئاقلب ةديعس تنك يد ةلباقملا ىلع ريده اي كركشب .. مامت -

هلل

بهللا معنو .. كظفحي -هللا



اميف ركفت يلقًال ةدراش مدآ ةبحصب يشمت ميرم تناك تاظحل دعب

ئاقًال اهريكفت مدآ عطاق .. ليلق ذنم ثدح

حص؟ تلتق يللا يه شم -

اهيلع نيابو ًادج هبحتب اد.. لكشلا ب هبحت ةدحاو لوا يد -،

؟ طيعتب ناشع يازا بعص ناك كالاهم ىتح شتفوشم

؟ هيإ اهنم اندفتسا انحا بط -

ىقبي .. لتاقلا شم اهنا هانعم ادو .. اهيذأيب شناكم هنا اندفتسا -

ارو نم اولخد مهنا انيكش يللا تلاالهت سفن ىلع زكرنه هدك انحا

ةبتكملا .

؟ ةجاح ةظح مال شم -

؟ هيإ -

ةنس دعب اوطبتراو نينس 3 نم مصاع فرعت تناك اهنا لوقتب -..

طبترا مصاع ةدم رتكا يد و صنو نيتنس يلا وح ماد مهطابترا ينعي

تس ةدحاو ب اهيف



اهيذأي يوان شم دجب اهبحيب ناك مصاع نوكي نكمم ، حص -.

فراع شم -.

ايلع اهلهس براي -

****************************

عباسلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

اهلزنم ىلإ ميرم تداعو هلمع ىلإ مدآ داع ريده عم ةلباقملا ءاهنإ دعب

ةيضقلا لح يف ركفي اهلقع لا زامو

تسلجو اهل لضفملا بورشملا نم بوك ترضح مث اهسب مال تلدبأ

يف ام ًائيش نع ثحبت " بوت "لاالب ةشاش مامأ اهشارف ىلع

اهفتاه تكسمأ تاظحل دعبو .. تنرتن اإل ىلع ثحبلا تاكرحم

ةمهم ةملا كم ءارجإ تررقو ..

؟ سراف ، -ولآ

؟ هيإ ةلماع ميرم اي كيزا -



شم ول ةريغص همدخ كنم ةزياع تنك سراف .. ريخب هلل دمحلا -

كلطعه .

هدك شيلوقتم نامز نم ضعب عم نيلا غش انحإ ًاعبط .-ال

يللا تامولعملا لك مهنع يلبيجت هدك مسإ ماك كليده انا صب بط -

مويلا يف ةرم ماك اولكايب يلوقته ول ىتح كقيرط يف اهيق ..تال

هلك مهتليعو مهتاوخا ىتح سراف اي يرورض مهنع تامولعم ةزياع

.هلك

..يال ريتكلا ب نيتعاس دخايه شمو طيسب عوضوملا رضاح رضاح -

ءامس اال يتاه يتس اي

لماك يلع ريده .. ميكحلا رباج ةيدان .. ماشه ةدغر -.

ءامس اال هباشت ناشع مهنيوانع زياع بط -.

؟ مامت يد تامولعملا يلبيجت المز سب يتقولد ستاو كلمهتعبه -

رضاح -

تداعو .. مهنم لك ناونع سراف ىلإ تلسرأو ةملا كملا ميرم تقلغأ



ةصاخلا قارو األ ضعب تكسمأ يلقًالمث هيف ثحبت بوساحلا ىلإ

مونلا اهبلغ ىتح يلقًال مهب لمعتو ركفت تذخأو مصاع ةيضقب

دعب ةيناثلا هعاسلا يف اهفتاه توص ىلع ةعزف ميرم تظقيتسإ

اهيديب ملقلا كسمت يهو روفلا ىلع تباجأف سراف نم ليللا فصتنم

ةغراف ةقرو يف اهيلع سراف هيوري ام نّودتو

؟ طبظلا ب هيا مهنع تبج -

اهيعقوتت ةجاح لك -

لك نع اهتبج ةمولعم لك تاهو هدك ةحارب ، يوأ ولح -

مهيف ةدحاو .

يبتكاو هللا يمس -

************************************

اهلزنم ىلإ يتأي نأ ىلإ هوعدت مدآب ميرم تلصتإ يلا تلا مويلا يف

ةلا صلا يف اهعم ًاسلا ج مدآ ناك ةديدع قئاقد دعبو روفلا ىلع .

هيإ لصح -



بتكم يف هانيق ال يللا يرسلا بابلا نع ريرقت ماعلا بئانلل تعب -انا

نم تبلط نيدعبو ةطيسب هدك تامولعم ةيوش نامك هلتعبو .. مصاع

فرعن ناشع ارب نم شارجلا عاتب عراشلا تاريماك فوشت اهنا ةباينلا

جرخ نيمو شارجلا لخد يللا نيم

؟ هسل وال كلصو اد لك -

ينعي ةكسلا يف تناو مهيب تلصتا انا تاريماكلا اوفوشيب هسل -ال

يليميإ ىلع روصلا يلوتعبيه هدك هعاس نامك

ةيضقلا لح نم انبرقت ةجاح يا ؟وا لتاقلا نع ديدج يأ يف ولح.. -

؟

ناليق نكمي فوشبو رودب هسل انا سب ، طبظلا ب شم -

ةفرشلا ىلإ جرخف هفتاه توص عمس مث ةليح ةلقب هيفتك مدآ عفر

لمعلا يف مزالهئ دحأ نم ناك يذلا لصتملا ىلع دري ىتح ..

مدآ اي كيزإ -

ريخب هلل دمحلا مامت -



ةدراهنا شكتفوشم كنيف -

لغشلا عبت ارب راوشم -

ةجاح ىلع كلأسا زياع تنك شلعم ، يبحاص اي كنيعي انبر -ها

لضفتا كاعم -

؟ اهتليع نم دحل لصوا ردقا وا ريبك خأ شاهلم ةيماحملا ميرم يه -

اهيل دحاو برقا تنا كريغ شفرعم .انا

ًامهفتسم لأسف سوبعلا و قيضلا مدآ هجو ىلع رهظ

؟ انعمشإ -

اهلمدقتأ زياع لصأ -.

ًال واحم لا قو بضغلا نم هسافنأ توص عال ىتح يلقًال مدآ تمص

هسفن كلا مت

شزوجتتبم ميرم -ال

راكنتسإب ئاقًال هقيدص كحض



ينعي يازإ شزوجتتبم -.

كلغش فوش حور يوال هدك كلتلوق ام يز -.

بضغلا نم هيدي ضبقو هقيدص نم ناذئتسإ نود ةملا كملا مدآ قلغأ

همامأ اهدجوف ميرم ىلإ دوعيل تفتلإو هبيج يف فتاهلا عضو مث

ةلئاق هدي تكسمأف ربعيو اهاطختي نأ لواح ةريحب هل رظنت

؟ زوجتتب شم يللا يد نيم يه -

ئاقًال راكن واإل بذكلا ب رهاظت

؟ هيإ يلوقتب ؟ مهاف شم -

اهلوأ نم ةملا كملا ةعماس انا رودتو فلت لطب -.

ئاق مهلزنأو ههجو ىلع هيدي عضو مث ةوقب رفزو قيضب هانيع ضمغأ

اهينيع يف رظني وهو .ًال

؟؟ بكلا ةدخاو شمو اد لك -

هللا نم ىنمتت يهو ةفئازلا بجعتلا تام عال اههجو ىلع ميرم ترهظأ

ةلئاق ًايقيقح اهلخادب يذلا روعشلا نوكي نا



؟ مدآ اي هيإ نم بيلا دخأ -

امل بكلا ةدخاو شم ؟ يتبيبح كنإ رهسل تلوق امل بكلا ةدخاو شم -

ب ةدخاو شم .. كلوصبيب بابشلا اوناك ناشع عراشلا يف كلتقعز

ةفياش شم كرمع لوط ؟ ميرم اي بدكب شم انا كلتلوق امل كلا

يكيلع يفوخو يكيل ةصاخلا يتلماعم ةفياش شم ؟ يكيلع يتريغ

عف اياوج يلخدتو ةجاح لك ينع يفرعت يتردق يللا ةديحولا كناو

يتفرعم تس ةدحاو رخا و لوا كنإ ميرم اي بكلا ةدخاو شم الً؟

؟ كبحب ينا بكلا ةدخاو شم ميرم اداي لك ؟ ةقيمع اهيب

تكسمأو نانحب هنم تبرتقا مث عومدلا ب تجزتما ةماستبا تمستبا

ةلئاق بحب هيلإ رظنت يهو اهديب رسي األ هجو فصن

ناشع حضوا ةفياخ تنك ، بيلا ةدخاو ينا حضوا ةفياخ تنك -

يأ نم دكأتا ةفراع شتنكم .. سبو ةوخا ةرعاشم ىقبت ةفياخ تنك

هيل؟ شتلوقم اد لك كيف تنا مادامو .. ةجاح

اهتعاس شربكتم ةوخ اال رعاشم فياخ تنك .. كيز فياخ تنك -

ةقيدصو تخأك كرسخه تنك



ةلئاق اهديب ههجو يف هتبعاد

؟ ىودف نوفيلت مقر زياع هسل -

مدق تعفترإ ىتح بغلا بحو ةوقب اقناعت مث ةوقب يئانثلا كحض

رغص بناجب مدآ دسج هماخضو ةوق رثأ ضر األ ىلع نم ميرم

نلعي بوساحلا توص اعمس مث بحب اهل رظنو مدآ اهلزنأ .. اهمجح

ىرخأ ةرم اسلجيل ًاعم اداعف ةديدج ةلا سر مودق نع

؟ جدسملا تعاب يللا نيم -

تاريماكلا روص ةتعاب ةباينلا -..

ةمدصب ًاعم افته مث ًاديج روصلا نانث اإل صحفت

!!!!ا ميرك -

!!!ا شارجلا يف ناك ميرك -

ةلئاق اهينيع ميرم تقيضف ةشهدو لوهذب مدآ اهقطن

تبثتب شم الاألةلد لتق يللا ميرك شم .. ليحتسم -

هدك



؟ ةفيزم يد روصلا نكمي شم -

!!ا يازا .. يازا سب ةفراع شم -

هيلع ضبقتي المز ميرك هدك -

مدآ اي لتق يللا وه شم -

كمادق شارجلا لخد يللا وه سب -

يداع يمام اال بابلا نم لخدي نكمم ناك اذا ارو نم لخدي هيلو -

هيف كشي دح زياع شم نكمي -!

هدض لكاالةلد الن ةقدصم شم .-الالانا

هيا لمعنه بط -.

هودخا مهنامزو هيلع ضبقتيه ميرك ىقبي هدك تفرع ةباينلا مادام -

ليلد ِكاعم ول ئيرب هنإ يتبثت اقب كرود ِتنإ الًو صا !

-ايهللا

اهسأرب تأموا مث فقوملا ةبوعص نم اهعباصأب اهتهبج ميرم تكح



ةلئاق

ةقيقحلا تبثن فرعنه هللا ءاش .-نا

مصاع لتق يف هابتشا ةمهتب ميرك ىلع ضبقلا ءاقلإ مت لعفلا بو

نم هيلع قفاوم بلطب يلقًال هعم ثدحتت ميرك ىلإ ميرم تبهذ

ةباينلا .

اهسلجم نم تماقف ميرم اهب هرظتنت يتلا ةفرغلا ىلإ ميرك لخد

تارظنو هدسج ةغل أرقت ىتح ًاديج هصحفتتو هل رظنت يهو ءودهب

هنيع ..

ينات كنم عمسا ةزياع ميرك ذاتسأ اي لضفتإ -

ةلئاق ميرم تلمكأف نينث اإل سلج

؟ ةجاح اهنع فرعت تنا انه اهيب تيج تنا يللا ةمهتلا -

؟ شفرعم ينا كلتلوق ول ينيقدصته -



يرس باب اهيف مصاع بتكمف يللا ةريبكلا ةبتكملا .. ميرك اي صب -

ىنبملا شارج يف هترخا ملس ىلع كلزنيب اد بابلا ارو.. نم ..

ىنبملا لخاد تنإ و كوفاش شارجلا عاتب عراشلا تروص تاريماكلا ،

هلفاق ناك مصاع و يضاف امياد اد شارجلا نا مغرلا ىلع .

هسل ناك يللا مصاع عاتب عنصملا عبت تاجاحل نزخم هيف شارجلا -

اد عنصملا يف لغتشنب انك ألانن هيف تنك انا هدك ناشع .. هحتتفيب

هحتتفن ام دحل راهن .ليل

؟ هلتق يف تكراش وال كبحاص تلتق -

اهيف ركفا نكمم ناك ةجاح رخا يد ؟ هتلتق ينإ ةممصم وضرب ِتنإ -..

انيب يللا ناك امهم هلتقا وا يرمع قيدص نوخأ ليحتسي ..

؟ ميرك اي دح يف ككاش -

صاخش اال يفرعت كنإ يوا بعص .. ضماغ ناك مصاع ناشع -ال

مهيب ةلص يكيل ناك ..االول هنم نيبرقملا .

نامك هدكأتمو .. ئيرب كنإ ةفراع .-انأ

؟ لتاقلا يفرعتو -



ةدحاو كتخأ ةدغر .. بكلا يلخو .. هدكأتم شم سب .. هيف ةكاش -

مهيب هبتشملا نمض .نم

؟ يازا و هيل ؟؟!! ةدغر -

ديعب شمف عفًال اهرسك .. ميرك اي اهرسكو ةدغر ناخ مصاع -

ماقتن اإل عاونأ نم عون ، ةدغر نوكت يناجلا

ًاكسمم وهو هسأرب ىنحنإ مث ميرم هلوقت امب ركفي يلقًال ميرك تمص

هيتبكر ىلع ًادنتسم هيديب اهايإ

هتلتق .-وهللاام

و شارجلا عاتب ريغ ليلد يأ شيفم الً، صا كدض ..األةلد كاقدصم -

وضرب هاقدصم شم انا .اد

هعم ميرك ذخأيل طابظلا دحأ لخدو بابلا قرُط مث ةوقب ميرك رفز

مدآ اهيلإ لخدف بعتب فلخلا ىلإ اهرهظ ميرم تخرأ .. سبحلا ىلإ

لوقت يهو اهب أجافت ىتح اهمامأ سلجو

ميرك هنإ عنتقا ةرداق شم -.



يساسأ مهتم شم هب هبتشم ميرك يتقولد دحل -.

مهب تعلطتو قارو األ ضعب اهتبيقح نم تجرخا مث اهسأرب تأموا

ةلئاق مدآ ىلإ ترظن يلقًالمث

؟؟!!ا ىتمإ مصاع ةافو خيرات -وه

تاف يللا سطسغأ 11-

لوقت يهو ثبخب ميرم تمستبإ ..

لتاقلا نيم تفرع انأ هدك -

***********************************

نماثلا لصفلا ، سطسغأ 11:'

يتلا لا واألوق األةلد عيمجت يف ميرم قاهرإو رهس نم نيموي دعب

مويلا ناك .. ماعلا بئانلا ماما لتاقلا ةميرج و ميرك ةءارب اهب دهشتس

يف لخدتلا ب ميرمل حامسلا و ةباينلا ىلع ميرك ضرع موي وه يلا تلا

هتئارب تابثإ



لواحتو دغلا ب هتابثإو هلوقتس ام ىلع بردتت ميرم تناكف امأاآلن

صاخش األ دحأ اهلزنم باب قرط .. اهضعبب ثادح لكاأل طبرو بيترت

ةلئاق اهلمع ىلإ تداع مث مستبت يهو هل تحتفف

هيل ترخأتإ -

ققحملا ةدايس اي كلغش نع كعطاقا زياع شتنكم -.

ءاضق نيتعكرو .. ةطيسب تاجاح لضاف ةجاح لك تبتر هلل دمحلا -

ماع بئان يأ مادق فقا شردقم .. ةركب انقفوي انبر نإ ةينب ةجاح

اهتيلص نوكا ام ريغ نم .

نيم وضرب يليلوقت ةيوان شم ِتنإ مهملا .. يبيبح اي كقفوي انبر -

؟ لتاقلا

طباظلا ةرضح اي ةركب ةجاح لك فرعته ؤت.. .-ؤت

ئاقًال اههجو يف مستبإ مث قيضب ىلع األ ىلإ رظن

تقو يا يف يكيب روخف ..انا تلشف هللا ردق ال يد ةيضقلا ول ىتح -

يوا ريتك يتبعت ِتنإ .. تناك امهم اهيلمعتب ةجاح يا يفو .



هدك هناقلق ىقبا ةرم لوا يوا ةقونخم .-انا

كحسفه لزنن يلا عتو يسبلا هللا.. ءاش نإ ريخ -ال

؟؟ هتقو اد وه مدآ اي هيإ ينحسفت -

لزنن ناشع يوال يسبلا يموق يتملك رركه شم .-انا

بط مدآ -اي

ممميييييرررم ئاقالً: بضغب اهل رظن

اقب سبله بيط هووووي : لوقت يهو اهيمدقب ضر األ تبرض

نأ مدآ لواحيو ةنيدملا ءاحنأ يف الن وجتي يئانثلا ناك تاظحل دعب

يتلا ءايش نماأل ليلقب ميرم لخادب يتلا ةيبلسلا ةقاطلا جرخُي

اهبحُت ..

؟ بصق يبرشت -

؟؟ يأر جاتحم اد وه لوط ىلع يال يأر دخاته هسل تنإ -

ةصرفلا ميرم تزهتنإ ةغراف عراوشلا تحبصأف امهيلع ليللا لح



ضر األ برضتو حرمت يهو يلقًال بسانم توصب ينغت تذخأو

ةقشاعلا مدآ تارظن مامأ اهيمدقب ..

ةولح ةقاط يدنع ناشع ؟ هيإ كلينغأ -

اوس هبحنب يللا ينغ -.

ةلئاق ةداعسب حرمتو مستبت يهو ءانغلل تدعتسا :

ةملك حالةو ىوست .. نينتإ نيب ام موي يف تلا قتإ بح ةملك -واليأ

نينح هلك يبلق انا تلا تو ينات هدك هيإ تلوق ديع .. يلا هتلوق كنم ..

هيإ ايف لمعتب فراع .. يلا هتديع ول ريغ يبيبح هراااان يييفطي وال

؟ يبيبح ةملك

ئاقًال مدآ اهعطاق

؟ هيإ لمعتب -

ئاقًال هنم برتقت يهو ةفخب تكحض

اقب ةبضهلا لأسإ -..

ئاقًال اهدي كسمأ مث بحب اهل مستبإ



ىتمإ زوجتنه -

هيل هدك لجعتسم تدجن اي هيا -

ىغبت ام تناو جوزتت ىغبت كنولخي ، سب بايد ورمع يناغا يد -ال

وهللا يخا اي

تومته تنا اد خيش ؟!اي ىغبت ام هدك تنا ؟ هيإ وال روحنه -

رباكتب سب زوجتتو .

حاًال كلتقأ نكممو نونجم انا ناشع تيبلا حورن ةمويرم -يالاي

يداع .

وال مصاع ةيضق لحي دح نهاليق شم ينتلتق ول ثيبخ اي -هآ

تلتق يللا تنا كلكش ضاي كيف ةكاش ..انا ىتح يتوم ةيضق

مصاع .

ةركب موي ناشع تيبلا حورن نكمم .. هيف انا يللا ىلع ينربصي انبر -

؟ ةزكرم يقبت المز ِتنإ و بعتمو ليوط اد

هدشت يهو ًاراسيو ًانيمي ههجو كرحت تذخأو اهيديب هيدخ تكسمأ

ئاقًال امهنم



هدك ييبلق حور يتوكتك اي يتحلصم ىلع فياخ يتغوي يتغوي -.

ًاكحاض لوقي وهو راكنتسإب اهدي لزنأ

اد عضولا يف ينفاش نيجاسملا وال ركاسعلا نم دح ول ةفراع -

وهللا نيجاسملا موده لسغب دعاق ينامز ناك انا يتقولد .

مودهلا تنإ و انا لسغنه هدك دعب ناشع يلتلوق كنإ سيوك بط -

اقب اوس ..

ميرم مدآ تلأسف ميرم لزنم ىلإ مهقيرط يف اناك ةليلق تاظحل دعب

ةلئاق

؟ هيإ هلوقا وانا عادولا ..قيلا مدآ -

بيط هليلوق -

الً؟ صا هيإ هيف لا قتي عادولا ..وه ةظحل -

شيجيم انباتع لقتتسا يللا و انباس يلل هدك ًاركش هيف لا قتي -

انباب قديو



انقفتإ ىتمإ نم يلوق ؟ ضعب سكع امياد انك انحا عفالً.. قح كدنع -

؟

تابثإ تيم يدنع كبح ىلع انقفتإ .. ةدحاو ةجاح ىلع انقفتإ -

ريتك اد نم دخ ريغبو فاخبو تاعاس ينيع يف ناب ثمًال يقوش

ليصفتلا ب اهعمسأ بحأ ؟ ليصافتلا عم كرابخأ -و

؟ يازإ ينتيسن يلوق ىسنأ و كيز لمعأ زياع -

ام يرمعو بيلا ىلع امياد .. نمزلا طلا ولو .. نايسنلا ع شردقم -

تيسن ..

تلمكأ مث ميرم تتكسف ميرم لزنم ىلإ ال صو دق اناك ةلمج رخآ دنع

ةداعسب ةلئاق

ايل كيلخي انبر يقيقح يوا فيطلو ولح ناك مويلا -.

ميرك ةركب ناشع يمان و يلص يلخدا ؟..يال ةمويرم ماك ايل -وانا

كنيجاتحمو ةباينلا ىلع ضرعتيه .



ريخ ىلع حبصت .. ديكا .-ها

..سالم ليمج اي هلهأ نم ِتنإ -و

مث اهلخادب يتلا ةداعسلا رثأ ةمستبم يهو اهلزنم ىلإ ميرم تلخد

ةلئاق وعدت تذخأ و ةجاحلا ءاضق نيتعكر تلصو تأضوت

ةيضق يدنع ةركب .. يتايح لحارم لك يف يوأ تبعت ..انأ براي -

كنم ةجاتحم .. اهيف تبعت ألين ايلع تدع يللا اياضقلا مهأ نم

ةدشبو هاجاتحم يد ةرملا نكل ينمز مال نوكيب امياد يللا كقيفوت ..

ةركبل ةيفاكلا ةعاجشلا يدنع ينيلختو يتريصب رونت كنم ةجاتحم ..

ةطوسبمو ةسيوك تنك ام يرمع ألين يبيبح يلظفحت كنم ةجاتحم

كاضرو كقيفوت براي كنم ةجاتحم .. هدوجوب إال اباب توم دعب

ينات ةجاح ةزياع شم سبو ..

اهلخادب هوعدت تلا زام يهو اهبر ترفغتسإ صالاهت ميرم تهنأ امدعب

قيمع تابس يف تحار ..مث



************************************

بئانلا بتكم ةدياعو ريده و ةيدان و ةدغر تناك يلا تلا مويلا يف

مهل يروف ءاعدتسإ بلطب ماعلا ..

ماعلا بئانلا سلج لكلا عمتجإ امدنعو مدآ ةبحصب ميرم تلخد مث

ئاقًال هبتكم يف

بابلا ب هيف انيغلبتب ريرقت انيل يتعب كترضح .. ميرم ةذاتسأ -

يتبلطو .. نارهز مصاع هيلع ينجملا بتكم يف دوجوم يللا يرسلا

؟ طوبظم ..كاليم شارجلا لخد نيم فوشنو تاريماكلا عجارن اننم

تلا مثق ةطيسب ةماستبإو ةعاجشب فقت يهو اهسأرب ميرم تأموا

وه ماشه ميرك مهتملا نإ تبثتب شم األةلد نكل .. مدنف اي ةويأ -

لتاقلا ..

؟؟ لتاقلل يلصوت يتردق ِتنإ -و



نيعم لتاق يف ةكاش ةريبك ةبسنب ةويأ -

نيف كليلد -

مصاع هيلع ينجملا بتكم تلخد امل بئانلا ةرضح اي ئيش لوأ -

يللا تادنتسملا مهأ نإ ئيش لوأ .. ةبيرغ ةجاح اذك انيقل نارهز

ىلع لفاق ناك مصاع ئيش ينات .. تقرحتإ اهلك مصاع بتكم يف

لتاقلا .. هيلع لخدي شدحم سارحلا نم بلطو هبتكم باب هسفن

دح اهفرعي يللا يد يز ةجاح نإ هانعم اميف يرسلا بابلا نم لخد

مصاع نم برقم .

ئاقًال ميرك ىلإ بئانلا رظن

؟ ميرك اي بابلا نع ةيماحملا كالم يف هيإ كيأر -

ايلع ضبقتإ امل مايأ 3 نم اد بابلا دوجوب فرعأ ةرم لوأ ..-انأ

تلا قف اهثيدح لا مكإ ىلع اهثحي ميرم ىلإ هرظنب بئانلا .داع

شم هنإ هانعم ادو توصلل متاك سدسمب لتقتإ مصاع ئيش تلا -ت

ديدحتلا ب هبتكم راتخيه شناكم رحتنإ ول ىتح .. رحتنم

قلح ةدرف اهتيقل يللا ألمهاألةلد ةبسنلا ب اعبطو .. هيف توميو



طويخو .. هيلع تام مصاع يللا يسركلا ىلع دوجوم يميرح

بطلا مصاع ةثج انفوش انحور ..وامل يسركلا سفن ىلع ةضيرع

يميرح رطع ةحير مهلوأ .. ةيضقلا يف نيتجاح مهأ تبثأ يعرشلا

ةردخم ةدام همسج يف ناك مصاع نإ مهيناثو ..

كاليم بئانلا ةرضح اي يل حمست ول ةجاح اذك هحضوأ ةزياع يللا

ةيوش لوطيه ..

يلضفتإ -.

متو .. ةعاس عبرب ةميرجلا ثودح لبق تلفقتا اهلك تاريماكلا -

ثودح تقو شارجلا يف دوجوم ناك هنا ببسب ميرك ىلع ضبقلا

سفن يف ةكرشلا تاريماك نا نهاليق رثكأ انزكر ول سب .. ةميرجلا

ضيبأ صيمق اهتعاس سب ال ناك هتيب عجار وهو ميرك تباج مويلا

شارجلا اهيف لخد ميرك يللا ةروصلا نإ ..عم قماغ زنيج نولطنبو

نإ هانعم ادو .. قماغ نولطنبو قماغ صيمق سب ال ناك اهتعاس

يد ةميدقلا ةروصلا تبكرتإو ... ةميدق يد لخاد وهو ميرك ةروص

و ًادج يكذ لتاقلا .. تفذحتإ ةيلص ألناأل ةيلص األ ةروصلا لدب

رمتسملا ثحبلا و تاقيقحتلا ..عم هاتياف ةريغص ةليصفت شيفم



تلا ق تاقيقحتلا ..و ةددعتم تناك ةيئاسنلا هتاق عال مصاع نإ انفرع

ببس اذكل تس ةدحاو يناجلا ..نإ

ماشه ةدغر " مهيف ةدحاو لوأ كترضح مادق نيدعاق يللا "لا3

لكشب اهرعاشم ترسك يللا ةيساقلا مصاع ةنايخل تضرعتا يدو

بهن ومت اهيلع كحضتإ يد " ميكحلا ةيدان " ةيناتلا و يناسنإ ريغ

كالاهم بسح مصاع نم ىذأ ألي شتضرعتم هتلا ..وتلا اهلا ومأ

اهتداهشو ..

؟ يازإ تمت ةميرجلا ميرم اي يرسفت نكمم -

نا دكأتإ ام دعب يرسلا بابلا نم لخد لتاقلا كاآليت: لصح يللا -

ناك لتاقلا ... شارجلا و عراشلا و ةكرشلا يف تلفقتإ تاريماكلا لك

مصاع ريدخت مت ةراهم لكب نيدعبو .. هنم برقيبو مصاع عم ملكتيب

ةرفوتم يللا ناكملا ..و رصم يف ةدوجوم ريغ نمثلا ةظهاب ةنقحب

مت ام دعبو .. اسنرفو ايناطيربو ايناملأ يز طقف ابوروا وهبالد هيف

ناسن اال يلختب يدو ****** اهمسإ يللا ةنقحلا ب مصاع ريدخت

يف مصاع طبر لتاقلا .. سحي ام ريغ نم ةجاح يا لوقيبو سولهم

ناك هنإ دقتعأ تقو ةيوش ادع هطبر ام دعبو .. ةيوق لا بحب يسركلا



و بتكملا يف ربش لك ىلع نم تامصبلا مهيف حسمي لتاقلل ةيافك

بلقلا و ردصلا ةقطنم يف مهلك تاصاصر ب3 مصاع برضتإ اهدعب

و اهيف باصتي دح يأ نكمم ةقطنم رطخأ يد ًاعبط ألن تومي ناشع

تامصب هدك دعب .. نيمدقلا وا نيعارذلا ىلع ةبعص اهنم ةاجنلا

قرح و مصاع ىلع نم لبحلا لتاقلا كفو .. تحسمتإ سدسملا

سحي دح ام نودب برهي ردقي ناشع بتكملا يف يللا تادنتسملا

ةجاح نامك .. ةريغصلا ةقيرحلا يف لوغشم ناك األنم اهتعاسو هيب

يللا سطسغأ 11 موي يف لتقتإ مصاع ..نإ بئانلا ةرضح اي ةمهم

تثحبو ترود امل ينإ ةجردل ًادج لتاقلا دنع زيمم موي ادو تاف

تنوكأ يز .. هصخت ةجاح لك يف اد خيراتلا بتاك لتاقلا نإ تيقل

خيرات اد سطسغأ 11 خيرات نإ نامك يز .. مارجتسن واإل كوبسيفلا

األ دحأ يمالد خيرات اد خيراتلا إلن لتاقلا بلق ىلع زيزعو مهم

هنم نيبرقملا صاخش .

؟ لتاقلا نيمو -

دحأ ىلع ترواش مث ءاكذب ةمستبم فلخلا ىلإ ميرم تفتلإ

ةلئاق نيسلا جلا



لماك يلع ريده .. ريده -

ةسلجلا ترضح يتلا ىودف صخ بواأل ةمدص حةلا يف عيمجلا لخد

ريغتت مل ًامامت ةتماص اهودجو ريده ىلإ عيمجلا رظن يلقالً.. ةرخأتُم

عله وأ فوخ يأ اهيلع رهظي ملو ًاتاتب اهحم .مال

ئاقًال ماعلا بئانلا ثدحت

ريده ةسنآ اي يلا -عت

لا قف ميرم فقت اهبناجبو بئانلا مامأ تفقو اهسلجم نم ريده تماق

بئانلا

؟ ريده انعمشإ .. هدك نم يدكأتت وا يكشت خاليك يللا هيإ -

ةقش تلخد ..امل نينس 3 يلا وح نم مصاع ةايح يف ترهظ ريده -

ناك مصاع نإ تلا ق مصاعب اهتق عال نع اهلأسنو اهبوجتسن ريده

ةدغر و ةيدان سكع ىلع ةيذأ يأ هنم شتفاشمو اهاعم سيوك ..

اهنإ دقتعأ و اهلهبشت ةدحاو عم ريدهل ةريبك ةروص ةقشلا يف تفوش

بتكملا يف هانيقل يللا قلحلا اهيف ةسب ال ريده ةروصلا .. اهتخأ

ينات و ليلد لوأ ..اد اهدصق ريغ نم عقو قلحلا حجر األ ىلعو



وهو ةروصلا يف يللا اهتخأ يمالد خيرات وه سطسغأ 11 نإ ليلد

مصاع نإ وه تلا تلا ليلدلل ةبسنلا ..بو مصاع ةافو خيرات سفن وه

يف هليجت رسلا يف اهيب هتق عال ةدحاو يأ نإ ًامامت ضفريب ناك

تناك هدك ناشع يوق ناك مصاع ىلع اهريثأت ريده نكل .. ةكرشلا

ريده ادواألمه.. ليلد رخأ .. يرسلا بابلا نم نكلو بتكملا هليجتب

و بطلل ايناطيرب ةعماج نم اهتداهش تدخأو ةحارج ةروتكد

ةيلا غلا ةنقحلا ب مصاع تنقح ريده يازإ حضويب يللا ادو .. ةحارجلا

مصاع ةافو لبق نإ قيقحتلا يف قلا ميرك .. طبظلا ب نينم اهتباجو

املو .. ينات دح إلمس اوبحستإ مهلك الهك مأو هسولف نيعوبسإب

6 مصاع باسح نم بحستا يللا مويلا نإ انيقل كنبلا يف انعجار

سفن كنبلا يف ريده باسحل لخد يللا مويلا وه وه هينج نويلم

غلبملا ..

ئاقًال ريده ىلإ هرظن لقن مث ميرم ىلإ بجعتب بئانلا رظن

؟ ريده ةسنآ اي كالاهم ىلع ضارتعإ كدنع -

اهيل يتايحت حص.. هلك :أل..كالاهم ةلئاق ميرم ىلإ ريده تمستبإ .



اإل اهتلداب يتلا ميرم ءانثتسإب ةلمجلا هذهب نيسلا جلا نم لك مدُص

ملو ميرم هتلا ق امم فرح يأ ىلع ريده ضرتعت ملف .. ةماستب

اهسفن نع عفادت نأ ىتح لواحت ..

ةبيبط ريده نأ تبثت قاروأ ةدع اهتبيقح نم ميرم تجرخأ ..

ضعب يف ةدوجوم امنإ جراخلا ب اهنم دجوي ال ةنقحلا نأ ًاضيأ تبثتو

مصاع و ريده باسح كنبلا نم قاروأب ًاضيأ تتبثأو ابوروأ لود ..

بجعتب لا قو ريده ىلإ ًاديج قارو أرقاأل امدعب بئانلا رظن

؟؟ هيتلتق هيل -

ةلئاق ريده تمستبإ

ةدغر ناخ مصاع ام يز .. هقحتسي مصاع ئيش رتكأ إلناد هتلتق -

هنإ تدكأتإ ..امل هتنوخ ينإ قياقدب هلتقا ام لبق هلتفرتعا انأ

يللا ىلو األ ةرملا ًابيرقت يدو ايب هقلعتو هدوجو تنمضو ينبحيب



ةيدان مهوأ ام يزو .. هتنوخ ينإ هلتلوقو هتنوخ اهيف بحي مصاع

هسولف تدخأ و يبحب هتمهوأ نامك انأ اهسولف اهنم دخأو اهبحيب هنإ

لتق مصاع ام يزو .. قياقدب وضرب تومي ام لبق هلتلوقو هتوم لبق

ناك مصاع اد لك ..و هتلتق انأ ملا علا يف ةليمج و ةبيط ةناسنإ رتكأ

قياقدب تومي ام لبق هفرعي ..

؟ نيم لتق مصاع -

ةلئاق ريده تقطنف بجعتب دحاو نآ يف ميرم عم بئانلا اهب قطن

توم موي سفن يف يمالاهد ديع يللا .. لماك يلع سمه .. يتخأ -

اهناشع صوصخم اد مويلا ترتخا انا يللا مصاع ..

؟ يازإ اهلتق -

دومجب تباجأف ديدش زيكرتب اهل رظني وهو بئانلا اهلأس ..

مصاع ةدحاو لوا تناك سمه سب والال.. هدك تلا ق ةدغر شفرعم -

تاكرش يف لغش ىلع روديب وهو اهيلع فرعتإ .. هتايح يف اهفرعي

نع هتفرعو مهيف ةدحاو يف لغتشتب تناك سمه اهتقو ةريغص

شم ًابيرقت تناك نونجب مصاع بحتب تناك سمه .. هدك قيرط



اهبلق ةدحاو رتكأ سمه اهيل ةجاح لك ناك .. اهمادق هريغ هفياش

اهبح .. اهلتلصح ةجاح يأ قحتست شتناكم .. ةولح اهحورو بيط

انلباسو ىفوتإ اباب .. هنم اهبلطي ةجاح يأ يف هعيطت خالاه مصاعل

امل اهتقو .. ليلق شناكم سمه بيصنو انيلع مسقتإ ريبك ثرو

تاكرش حتفيه هنإ اهلا قو اهلك يد سولفلا اهنم دخأ فرع مصاع

ةجاذسب تقفاو هيف اهبح نم سمه اهتقو .. اهزوجتيو لغتشيو

رتكا يدو سب دحاو فقس تحت اوقبيو اوزوجتي مهنإ اهلا مآ لكو

سمه سولف دخأ مصاع عفًال ام دعب .. اهانمتتب تناك سمه ةجاح

هدادعتسإ ىلع ةيوش هسل نإ اهلوقي ةيوش لك ناك اهيب لغتشإو اهلك

يللا ئيشلا لصح ام دحل خلا... خلا و شربكم هلغش هسل زاوجلل

يف اهزوجتإو هل اهبح لغتسإ مصاع .. انلك انرمدو ينرمدو اهرمد

تقب سمهو اهتيرذع اهدقفأ .. يفرع دقع ىتح نودب .. مارحلا

ًال صا اهيب هتفرعم ركنأ فرع امل مصاع اهتقوو مصاع نم لماح

ىتح وا هتطلغب فرتعي ضفرو يتطلغ شم ِتنإ كتطلغ يد اهلا قو

ايناطيرب يف سردب تنك انا اد لك لصح ام تقو .. اهسفن سمهب ..

نم .. يدنع تجو ةرايط لوأ اهلتزجحو ةراهنم يهو ينتملك سمه



ةدياق ران اياوج وانأ اهاعم لصح يللا لك يلتلا ق سمه ام تقو

ىلغأ يدنع شناكم ناشع هركو لغ اياوج .. يتقولد دحل شتفطتم

تضهجا ام دحل ةبئتكم تشاع سمه .. اهريغ ايل ناك وال يتخأ نم

ناشع هيلع ردقأ يللا لك تلمع .. اهلمح روهش رخاوأ يف اهنبإ

اهترهقو اهلعز نم سمه تتام ام دحل .. شتردقم ةسيوك اهيلخأ

تامو اهتخأ تومب تتام ريده .. نامك ..وانأ اهنبإ ىلعو اهسفن ىلع

ايف تدلوتإ .. ةفلتخم ةدحاو تيقب .. بيط و يناسنإ ئيش لك اهيف

املو .. سبو مصاع .. مصاعل ةيذ واأل ماقتن اإل حورو هركلا و ةوسقلا

تناك هفرعت ىودف نإ ةفدصلا ب تفرعو هيلع ترودو رصم تعجر

ةجاح لك تتطخو يسفن تزهج .. هلصوأ ناشع ايل ةصرف نسحأ

هتيلخو هتعقو ايف.. هتببح جيردتلا وب هتايح يف ترهظ نيدعبو

ناك شدحم يللا ةجاحلا تلمع .. هضعب ىلع دعقي فراع شم

ةئيسلا هاياون لك ىسنيو عقي مصاع تلخ ةجاح رتكأ يدو اهلمعيب ..

ةرم نيرشعو هاعم ىقبا ةرم .. ةاجف يفتخاو ةأجف رهظأ تيقب

يللا يه انعمشإ برغتسم اقب جيردتلا ..ب شينق ال يمو اهيف ينجاتحي

ةقيرطلا هاعم مدختسأ تلضف نيدعبو ؟ يقابلا يز ايل ةدودشم شم



تدكأتإ ام دحل .. طبظتي ناشع هغامد ىلع هليدب حصأ ىنعمبو يد

و نينس 3 ضعب عم ..انك تبثتب تناك اهلك هلا عفأو عفًال ينبحيب هنإ

وا سولف دخاي وا نوخي برج ىتح وا اهيف ينلعزيب ناك ةرم ...ال

ةعاضرلا يف ايوخأ و يمع نبإ عم يسفن تروص ..انأ شوتنخم انأ

نا ركاف ناكو يمع نبا فرعي شناكم وه نكل ةيداع روص يداع

تتام يرعاشم .. ةنايخلا ب هتمهواو .. يتايح يف هريغ لجار شيفم

ةلا جرلا لك فوشب .. لجار ألي ليما ىتح وا مصاع بحا شتردقم

نم ..اال اوبرهي نيدعبو هنيزياع يللا اودخاي .. طبظلا ب مصاع يز

هلكا يسفن ناك مصاع شو يف صبب تنك ةظحل لك .. يبر محر

هتنقح انا يد اهدخأ يللا ..االةرب برضلا ب هتوما .. هعطقا .. ينانسب

الم ..كلا سولهي اقب اهدخا ام دعبو ةجاح لكب فرتعا ام لبق اهيب

وال دري فراع شم نكل كاليم لكل كردمو همهاف وه هلوقب انا يللا

مدصتا وه ةأجفو ةجاح لكب تفرتعا ، هتهتيبو الم كلا عمجي فراع

اهعمجو قاهلا هنا ةبرغتسم انا ةلمج لا قو كحضيو سولهي لضفو ..

ةوقب كحضيب اقب نيدعبو " ِتنإ يكيب ينم مهقح صلخيب انبر قلا"

تقفتا انا تاريماكلا و صاصرلا ب هتبرض تنك هكحض صلخي ام لبقو



اننا ركاف ناك بنذ شولم وه نكل اهلك اهلفقي صصختم دحاو عم

يف اياعم ناك وه اهتدخا انا يللا هسولفل ةبسنلا ..بو سب مهريغنب

لك نع هلزانت قرو ىلع عقوي هتيلخو هنقحلا سفن هتيطعو يتيب

تلمع بتكملا يف يللا قرولا تقرح املو ايل.. اهلك ماالهك نم ةجاح

ةيكلم تبثيب ناك اد قرولا نامك ناشعو رظنلا تفلا ناشع هدك

ناخدلا عم اوهلا يف راط حب.. اد لكو .. تاجاحلا ضعبل مصاع .

ك تهنأ امدعب ريدهل ةرارحب فقسي ةعاقلا يف ام لك نأب بئانلا أجافت

لكلل ريده تمستبإ ركاسعلا عضبو مدآ و ميرم مهيف امب الاهم

تايحتلا تهتنا ام دعب ةلئاق تلمكأ مث مهييحت

دعولا و دهعلا تنخ .. مدنف اي ةنياخ إلين ةجاح لكب تفرتعا -انا

طارق وبا مسق .. ةحارج ةروتكد ..انأ انبر مادق هيب تمسقأ يللا

يئازج نإ ريغ ..اد دصقلا ب مصاع تلتق امل هتفلا خ هيب تفلح يللا

تطغ ماقتن واإل هركلا ران نإ ببسب هقحتسا انأ ناك امهم يئانجلا

..انأ ةريخأ ةجاح يدنع انا نكل .. مدنف اي ايف يناسن اإل ءزجلا ىلع

و دقحلا و هركلل يمتنت ةجاح يأ اياوج وال ةشحو تنك ام يرمع

انملعو انابر اباب ام يز ةيصخشلا سفن انك سمهو انا سكعلا ..ب رشلا



لصح يللا نكمي ، ةحلا ص ةناسنإ ىقبأ ينملع ، ةسيوك سان ىقبن

نكمم ناك يناكم سانلا نيي مال نكل ينريغي ليفك يتخا يف

اي مكلصأ شوسنتم .. هدك مهاعم لصح ول ةقيرطلا سفنب اوفرصتي

ناشع انيج .. اهبرخن شم ضر األ رمعن انيج .. رشب انحإ .. مدآ ينب

تنإ إالول يذؤم ناسنإ كيلخي رربم يأ شيفم .. برخن شم حلصن

ألي رربم عمطلا وال رربم ةيذ والاأل رربم شم ةنايخلا .. ناسنإ شم

سالم يف تومو سالم يف شيع .. فيطل ناسنإ كيلخ .. ةجاح

ةلهاتسم ةجاح شيفم .. كريغ ةايحو كتايح يف سيوك رثأ بيس

كلر ذتعب انأ ةدغر دح، ةايح يف ئيسلا ءزجلا ىقبت دحوال يأ يذأت

ةيدان اي كلر ذتعبو .. ملا علا لك نع ةباينلا ب يكيل مصاع ةنايخ نع

كتيب باب ىلع سولفلا كلتعب يللا وانا يكيف اولمع مصاع يللا نع

ةقيدص انا نإ ىودف اي كلر ذتعبو .. نيم انا يفرعت ام ريغ نم

ةطوسبم يقبته شم يفبكلا يجأ املو اهيلع شيدسحتتم ..

نسحاو بيطا تناك سمه سب ايف كلما تبيخ ينا اباب اي كلر ذتعب

ةسيوك يكيلخا شتردقم ينا سمه اي كلر ذتعب .. حوري اهقح نا نم

كلر ذتعب ، هدك ايف لصحيه شناكم ةشياع يتنك ول نكمي كتوم لبق



يأب كدنع باجتيه ناك سمه قح نا تيسنو كتيصع ينا بر اي

دح ألي ملا علا لك نع ةباينلا ب رذتعب .. نادت نياد نكلو .. ةقيرط

مكلصأ شوسنتم مدآ ينب اي رشب انحإ .. شباجتم هقحو ىذأتإ ..

بواأل ريده هتلا امق ىلع درلا وه ءاكبلا ناك دق ةعاقلا يف نم لك

اهمامأ ثدحي امب ةرثأتم ةقرحب تكب يتلا ميرم ..و ةدغر صخ ..

سبحلا ىلإ طابضلا دحأ عم ريده تجرخو اهعومد ميرم تحسم

ةراهنم هناضحأ يف تمترإف ميرم مامأ مدآ فقو مث بئانلا نم رمأب

ميرم تلا زامو ضر األ ىلع امهيتبكرب نانث اإل سلج ىتح ءاكبلا يف

يهو اهرهظو اهسأر ىلع هدي ررمي وهو اهتئدهت مدآ لواحيو يكبت

يف نيكراشم ًاضيأ ةيدان و ةدغر اهبناجب تسلجف اهئاكب يف قهشت

ةقرحب ءاكبلا ...

***************************************

ةمكحملا يف مايأ دعب ..



لماك يلع ريده ةمهتملل ًاقنش مادع باإل ًايروضح ةمكحملا تمكح -

ةسلجلا تعفُر ، يضام .وبأ

سلا كحور ىلع : لوقت يهو ريده هجو ىلع اهارجم عومدلا تذخأ

سمه ..الماي

ب ةديعس ريغ همومهم ةنيزح يهو اهلزنم ىلإ مدآ عم ميرم تداع

ةرملا

ميظع لكشب ةيضقلا يتيلح ِتنإ .. ميرم اي هفتح ىقليبو لتاق لك -

اد لكشلا ب شيلعزتم ضورفملا يكاياضق مظعأ نم ةدحاو يد ..و

سانلا .. يغامد نم هعلطا ةفراع شم ةيضقلا تيلح ام موي -كالاهم

انيسن نيمدا ينب اننا انيسن انحإ ةقيقح يدو مدآ اي يوا ةشحو تقب

انحماسي انبر .. حلصن ام لدب برخنو يذأنب انيقبو انسفنو انلصأ ..

تس ةدحاو نا عقوتا شتنكمو لهاتسي عفًال هيف هتلمع يللا سب -

ميظع نهديك نإ حيحص هدك! لمعت .

كليد ب بعلت تركف ول ناشع ةجاح اهنم تملعتأ ينإ هلل دمحلا -.



ريده اي هلل كنم مصاع اي هلل كنم .. براي رتسا -

***************************************

يف ميرم ىلإ مدآ لخدف مدآ و ميرم فافز موي ىتأ روهش ةدع دعب

الك كملا رهظتو ضيب األ اهناتسف يدترت يهو اهل رظنو زيهجتلا ةفرغ

ئاقًال اهتهبج نم اهلّبق .. ريغصلا

هلك يظح وهللاد ايندلا نم هتدخأ يظح صن .. يكيف يلكرابي انبر -

عفًال اياعم يتيقب ناشع اهيف ناحرف انا ةظحل رتكا يد ميرم .. نامك

رتكا اياعم ، ةفيضنو ةيفاص هحورو بيط هبلق دح رتكا اياعم ..

دعتسم يللا ديحولا صخشلا اياعم .. لفط وانا نم اهتيبح تنب

كبحب .. يسفن نم رتكا يكيف قثبو طوسبم اناو ةجاح يأ هليدا .

ةلئاق عومدب ميرم هتنضتحإ

مادق تققحتا اهيب تيعد امل يللا ةجاح مها تنا .. ينم رتكا شم -

هاليق شم ديكا كنم رتكا ةطوسبم نوكه شم .. مدآ اي ينيع



هاليق شم ملا علا تيفل ..ول ملا علا تيفل ول كنم نسحا

يوا كبحب .. دجب كرفض .

************************************"**********

مدآ ينب اي مكسفن شوسنتم ، رشب اي مكلصأ شوسنتم ""

********************************************

شمو تاياورلا نم اد عونلا ةباتك يف ايل ةبرجت لوأ هللا.. دمحب تمت

ينعجش دحاو و ةدحاو لكلو انبرل لضفلا هللا.. نذإب ةريخ األ نوكته

هيب رمب يللا مغرب ةيوق امياد ينإ يسفنل لضفلا .. لمكأ ينا يف

يحلا ص يف يلصحيب يذؤمو شحو ئيش يأ لغتسأ ردقبوو ..

لا مكا نع كفقوت قحلا اهيل ةجاح شيفم .. كطبحت ةجاح شبيستم

مادق كسفن تبثإ و كيف تمشي دح شبيستم .. تناك امهم كقيرط

ضورفم ئيش مهأ كسفن يفو انبر يف ةقثلا .. رداقو يوق كنإ لكلا

اهمسإ ةجاح شيفم و متت اهزياع تنإ ةجاح يأ ناشع كيف ىقبي



ةصقلا .. فرعه شم انا لشاف انا اهمسإ ةجاح شيفم شحو يظح

يف ينوفوشت ايل مكتاوعد .. كسفن ةميق فراع شم كنإ اهلك

لك نم ياج يللا يف انبر ينقفويو نماألماي موي باتكلا ضرعم

مكرطاخب ربجي انبرو اهلصوي حومطو ملح هدنع دح ألي ىنمتأ يبلق

ةبيطلا مكبولق حرفيو ًاعيمج .

**********************************************

و تاياورلا نم اد عونلا بتكأ ةرم لوأ ينإ ببسب ةريصق ةياورلا

ياج يللا يف نسحأ ضوعن هقيفوتو هللا نذإب

قوراف ميرم -

ةديحولا و ةبرقملا يتقيدص .. يدنع صخش ىلغ أل صاخ ركش -:

يلع دمحا ةينمأ

و كدوجو ىلع و اياعم هيتلمع يللا لك ىلع يبلق لك نم كركشب



يكيق بال كجاتحب ام تقو و اياعم ًامياد كنإ ًاركش ايل.. كلمحت ..

يتوق نم ءزج إلكن يكيل ًاركش ، يكيلع ينتفرع يللا فورظلل ًاركش

كقفويو كحرفي انبر ىنمتأ ، مئادلا كمعدو كتدعاسمب يحاجن و

اياعم يلضفت و كتايح يف

معدلل يساسأ ردصم و يبنج ةفقاو ًامياد يللا ةريبكلا يتخ إل ًاركش -

هيف انا يللا لكل تلصو ينا ببسلا ناك هعيجشت دح ألي ًاركش -


